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د الَتَجسُّ

المقدِّمة:

ــر األردن يف ســنِّ  ــد يف نه ــا تََعمَّ ــدأ عندم ــٌر ب ــه أم ــى أنَّ ــِل املســيح ع ــُر يف َعَم ــا نفكِّ ــريًا م كث

الثالثــن تقريبًــا. لكــْن يف الواقــع، بــدأَ َعَمــُل املســيح يف املــايض األزيلِّ يف عهــد الفــداء. يف هــذه 

ــه،  ــده وَصلِْب املحــارضة، يــرشُح الدكتــور ســرول كيــف أنَّ كالًّ مــن إذالل املســيح خــالل تجسُّ

ومتجيــده خــالل قيامتــه وصعــوده يرتكــُز عــى العهــد األزيلِّ بــن أقانيــم الثالــوث.

األهداُف التعليميَّة:

أن تكون قادًرا عى توضيح عالقة كلٍّ من أقانيم الثالوث بعهد الفداء.. 1

أن تكون قادًرا عى تلخيِص َنَِط اإلذالل والتمجيد يف َعَمِل املسيح.. 2

اْقِتباسات:

فَلْيَُكــْن ِفيُكــْم هــَذا الِْفْكــُر الــذي يِف الَْمِســيِح يَُســوَع أَيًْضــا: الَّــذي إِْذ كَاَن يِف ُصــورَِة اللــِه، لَــْم 

يَْحِســْب ُخلَْســًة أَْن يَُكــوَن ُمَعــاِداًل للــِه. لِكنَّــُه أَْخــَى نَْفَســُه، آِخــًذا ُصــورََة َعبْــٍد، َصائـِـرًا يِف ِشــبِْه 

ــِب.  ــْوَت الصلِي ــْوَت َم ــى الَْم ــاَع َحتَّ ــُه َوأَطَ ــَع نَْفَس ــاٍن، َوَض ــِة كَِإنَْس ــَد يِف الَْهيْئَ ــاِس. َوإِْذ ُوِج النَّ

ــْن  لِذلـِـَك رَفََّعــُه اللــُه أَيًْضــا، َوأَْعطـَـاُه اْســًا فـَـْوَق كُلِّ اْســٍم لَِكْ تَْجثـُـَو ِباْســِم يَُســوَع كُلُّ ُركْبَــٍة ِممَّ

ــَاِء َوَمــْن َعــَى األَرِْض َوَمــْن تَْحــَت األَرِْض، َويَْعــَرَِف كُلُّ لَِســاٍن أَنَّ يَُســوَع الَْمِســيَح ُهــَو  يِف السَّ

رَبٌّ لَِمْجــِد اللــِه اآلِب. 

— فيلبِّي 2: ٥-11
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ــة  ــة اإللهيَّ ــم يف الكيْنون ــالث وحياته ــم الث ــات األقاني ــرُف عالق ــا نع ــالص يجعلُن ــَد الخ إنَّ َعْه

يَّــة. هنــا داخــل الكينونــة اإللهيَّــة، يزدهــُر  كحيــاة عهديَّــة، وهــي حيــاة وعــٍي ذايتٍّ كامــل وُحرِّ

العهــُد بالكامــل... وتتالقــى أعظــم حريــة مــع أكمــل عهــد. إّن َعَمــَل الخــالص هــو تعهُّــٌد قــاَم 

ــة. ــة خاصَّ بــه األقانيــُم الثــالث يتعــاوُن فيــه الجميــُع ويــؤدِّي كلٌّ منهــم مهمَّ

— هريمان بافينك

الخطوُط العريضُة للُمحاَضَرة:

مة: أّواًل. املقدِّ

نحن نيُِّز يف الالهوت بن شخِص املسيح وَعَمِل املسيح. أ. 

بالرغــم مــن أنَّــه مــن املهــمِّ القيــام بهــذا التمييــز، ال يجــدُر بنــا أبــًدا أن نســمَح بــأْن يتحــوَّل ب. 

إىل فَْصــٍل.

ــة الشــخِص الــذي يقــوُم بذلــك الَعَمــل، فالَعَمــل نفســه يكشــُف ت.  نفهــُم العمــَل يف ضــوء هويَّ

لنــا الكثــري عــن الشــخص.

ثانيًا. َعْهُد الفداء:

بدأَ عمُل املسيح يف املايض األزيلِّ يف »عهد الفداء«.أ. 

ــُه اللــه مــع إبراهيــم ب.  عــى الُرغــم مــن أنَّ معظــم املســيحيِّن عــى درايــٍة بالعهــد الــذي أبرََم

ــد الفــداء. ــون عه ــن ال يعرف ومــوىس وداود، وغريهــم، إالَّ أنَّ كثريي

يشرُي عهُد الفداء إىل ميثاٍق أو اتّفاٍق يتمُّ منذ األزل بن أقانيم الله.ت. 

ليس الَخلُْق وحده َعَمَل الثالوث، لكنَّ الفداء أيًضا هو َعَمُل الثالوث.ث. 

اآلب هو َمْن َوَضَع مخطَّط الفداء. . 

م ذلك الفداء.ح.  ة من اآلب ليتمِّ االبن هو من تسلََّم املهمَّ

الروح القدس هو َمْن طبََّق َعَمَل الفداء عنَّا. . 

د: ثالثًا. التجسُّ

ــَن أ.  ــزََل ِم ــِذي نَ ــَاِء إاِلَّ الَّ ــَد إِىَل السَّ ــٌد َصِع ــَس أََح ــوع: »َولَيْ ــال يس ــة، ق ــه األرضيَّ ــالل خدمت خ

ــَاِء« )يوحنَّــا ٣: 1٣(. السَّ
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يف ما يتعلَُّق بخدمة يسوع يف هذا العامل، إنَّها تبدأ بُنزُوله.ب. 

ُولَِد يسوُع من نسل داود من جهة الجسد.ت. 

د اللِه نفسه.ث.  يف والدته نشهُد تجسُّ

يخرُنا يوحنَّا أنَّ الكلمَة صاَر جسًدا وَحلَّ بيننا )يوحنَّا 1: 1٤(. . 

د«، ال يخضُع الله لعمليَّة تحوٍُّل بيولوجيٍّ ليصبَح إنسانًا.ح.  يف هذا »التجسُّ

د ليس طرًحا بقدر ما أنَّه إضافٌة. .  التجسُّ

إنَّ األقنوم الثاين األزيلَّ من الثالوث يتَّخُذ طبيعًة برشيًَّة بهدف الفداء.د. 

رابًعا. َنَُط اإلذالل والتمجيد:

يكتــُب الرســول بولــس يف رســالته إىل أهــل فيلبّــي: »فَلْيَُكــْن ِفيُكــْم هــَذا الِْفْكــُر الَِّذي يِف الَْمِســيِح أ. 

ــُه  يَُســوَع أَيًْضــا: الَّــِذي إِْذ كَاَن يِف ُصــورَِة اللــِه، لَــْم يَْحِســْب ُخلَْســًة أَْن يَُكــوَن ُمَعــاِداًل للــِه. لِكنَّ

ــاِس. َوإِْذ ُوِجــَد يِف الَْهيْئَــِة كَِإنَْســاٍن، َوَضــَع  ــٍد، َصائِــرًا يِف ِشــبِْه النَّ أَْخــَى نَْفَســُه، آِخــًذا ُصــورََة َعبْ

ــْوَق  ــًا فَ ــاُه اْس ــا، َوأَْعطَ ــُه أَيًْض ــُه الل ــَك رَفََّع لِيــِب. لِذلِ ــْوَت الصَّ ــْوَت َم ــى الَْم ــاَع َحتَّ ــُه َوأَطَ نَْفَس

ــَاِء َوَمــْن َعــَى األَرِْض َوَمــْن تَْحــَت  ــْن يِف السَّ ــٍة ِممَّ ــَو ِباْســِم يَُســوَع كُلُّ ُركْبَ كُلِّ اْســٍم لَِكْ تَْجثُ

األَرِْض، َويَْعــَرَِف كُلُّ لَِســاٍن أَنَّ يَُســوَع الَْمِســيَح ُهــَو رَبٌّ لَِمْجــِد اللــِه اآلِب« )فيلبِّــي 2: ٥-11(.

يُعرَُف هذا املقطع يف األوساط الكتابيَّة عى أنَّه »نَِشيُد اإلخالء«.ب. 

تعني الكلمُة اليونانيَّة كُونُوِسيس، التي نجُدها يف هذا املقطع، »اإلخالء«.ت. 

ــد ث.  ــه املجي ــِه مقاَم ــدى تَرْكِ ــه يســوع، ل ــَع ل ــذي َخَض ــز يف املقطــع هــو عــى االنتقــال ال الركي

ليصــرَي إنســانًا.

النمط املوجود يف هذا املقطع، هو نط اإلذالل والتمجيد.  . 

ــك ح.  ــة ل ــة الصعب ــا األرضيَّ ــا يف حالتن ــازُل لينضــمَّ إلين ــه يتن ــٍد يف الســاء، لكنَّ ــاٍم مجي ــدأُ مبق يب

ــا. يفدين

وباتِّخاذه جسًدا برشيًّا، يتعرَُّض إلذالٍل كبريٍ. . 

ُة اإلذالل وتبلغ ذروتَها يف الصليب.د.  وخالل حياته، تزداُد حدَّ

ًدا.ذ.  بعد صلبه، قاَم من املوت وارتفَع إىل املجد مجدَّ
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خامًسا. كُونُوِسيس:

ــن أ.  ــداء باتِّضــاع يســوع، ل ين لالقت ــْن مســتعدِّ ــا مل نَُك ــس للمســيحيِّن م ــي 2، يقــوُل بول يف فيلبّ

ــًدا مــن املشــاركة يف مجــده. ــَن أب نتمكَّ

ا إلخالء نفسه وفقدان مكانته املرموقة.ب.  كان االبُن مستعدًّ

ــة، ت.  ــد اإلخالئيَّ ــة التجسُّ ــدًة تدعــى نظريَّ ــون عقي ــاُء ليراليُّ يف القــرن التاســع عــرش، عــرَض عل

ــدرة  ــة، والق ــة الكلِّيَّ ــة، أي املعرف ــه اإللهيَّ ــه عــن صفات ــن أدَّى إىل تخلِّي ــد االب ــن إنَّ تجسُّ قائل

ــة. الكلِّيَّ

د. ث.  لكنَّ الطبيعة اإللهيَّة ال تفقُد صفاتَها يف التجسُّ

إنَّ الطبيعة البرشيَّة هي برشيٌَّة فعاًل، والطبيعة اإللهيَّة تبقى إلهيًَّة بشكٍل تامٍّ وكامٍل. . 

ما تمَّ إخالؤه، هو املجد واالمتياز والتسامي.ح. 

سادًسا. إعادُة املَْجد السابق له:

بعد مذلَِّته، رفَّعه اللُه أيًضا.أ. 

ــذ ب.  ــه من ــذي كان ل ــه املجــد ال ــردَّ إلي ــَب يســوُع مــن اآلب أن ي يف صــالة الكاهــن األعــى، طَلَ

ــا 1٧: ٥(.  ــدء )يوحنَّ الب

هذا تحديًدا ما يفعلُه اآلُب مبجرَّد تتميِم يسوع عَملَه. ت. 

يكتُب بولُس يف فيلبِّي 2: ٩ »لِذلَِك رَفََّعُه اللُه أَيًْضا، َوأَْعطَاُه اْسًا فَْوَق كُلِّ اْسٍم«.ث. 

يفرُض كثريون أنَّ االسم املُشار إليه هنا هو اسم »يسوع«.  . 

يف الواقــع، االســم الــذي فــوق كلِّ اســٍم هــو ذلــك اللقــب الــذي يخــصُّ اللــَه وحــده، وهــو لقــب ح. 

أدوناي.

أُعِطَي اسم أدوناي ليسوع. . 

أسئلٌة للدراسة:

ــن . 1 ــرُي كلٌّ م ــة؟ إالَم تش ــورته األزليَّ ــه أو مش ــاء الل ــَن قض ــداء ضم ــُة الف ــت خطَّ ــل كان ه

ــة؟ ــوص التالي النص

أفسس 1: ٤-11أ. 

أفسس ٣: 11ب. 
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2 تسالونيك 2: 1٣ت. 

 2 تيموثاوس 1: ٩ث. 

 يعقوب 2: ٥ . 

 1 بطرس 1: 2ح. 

هل كان لخطَّة الخالص طبيعة عهديَّة؟ ماذا تعلُِّمنا كلٌّ من النصوص التالية؟. 2

يوحنَّا ٥: ٣0، ٤٣أ. 

يوحنَّا ٦: ٣٨-٤0ب. 

يوحنَّا 1٧: ٤-12ت. 

ــة . ٣ ــداء األبديَّ ــة الف ــرة أنَّ خطَّ ــوس 1٥: 22 فك ــة ٥: 12-21 و1 كورنث ــد رومي ــف تؤيِّ كي

هــي عهــد؟

ما القاسم املُشرَك بن كلٍّ من النصوص التالية؟. ٤

يوحنَّا ٦: ٣٨، ٣٩أ. 

يوحنَّا 10: 1٨ب. 

يوحنَّا 1٧: ٤ت. 

لوقا 22: 2٩ث. 

ــد . ٥ يُعتــَر يوحنَّــا 1: 1-1٤ أحــد أهــمِّ نصــوص العهــد الجديــد التــي تتنــاوُل موضــوع التجسُّ

د النقــاط الرئيســيَّة يف كلِّ قســم. بشــكٍل مبــارٍش. اقــرأْ هــذه اآليــات وحــدِّ

أسئلٌة للمناقشة:

ماذا كان َدْور اآلب، واالبن، والروح القُدس يف عهد الفداء؟. 1

يف مــا يتعلَّــق مبــا إذا كان أطــراف عهــِد النعمــة هــم اآلُب واملســيُح، أم اآلب وشــعبه، يقــوُل . 2

تشــارلز هــود ، »يبــدو أنَّ معايــري وستمنســر تتبنَّــى أحيانـًـا أســلوَب التعبــري األوَّل وأحيانـًـا 

أخــرى أســلوب التعبــري الثــاين«. ويجــادُل بأنَّــه يف إقــرار اإِلميــان )٧: ٣(: »املعنــى الِضْمنــي 

ل،  هــو أنَّ اللــه وشــعبه هــم األطــراف«. ولكــن يف دليــل أســئلة وأجوبــة وستمنســر املُفصَّ

يُقــال إنَّ عهــد النعمــة »قــد أُِقيــَم مــع املســيح كآدم الثــاين، وفيــه مــع جميــع املختاريــن 

كنســٍل لــه« )الســؤال ٣1(. هــل الفكرتــان متناقضتــان؟ هــل متنافرتــان؟ وملــاذا؟
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ــن . ٣ ــداًل م ــة صــار جســًدا ب ــول إنَّ الكلم ــن األفضــل أن نق ــه م ــوف أنَّ ــس بريك يجــادل لوي

القــول إنَّ اللــه صــار إنســانًا. هــذا أفضــل، عــى حــدِّ تعبــريه، ألنَّ األقنــوم الثــاين يف الثالــوث 

هــو الــذي اتَّخــَذ الطبيعــة البرشيَّــة، وليــس اللــه املثلَّــث األقانيــم. أتوافقــه الــرأي؟ ملــاذا؟

تطبيق:

ــْل يف حقيقــة أنَّ اآلب واالبــن والــروح القــُدس خطَّطــوا لفدائــَك منــذ األزل. اشــكِر اللــه . 1 تأمَّ

عــى نعمتــه العجيبــة مــن نحــوك.

ــذي مل . 2 ــو ال ــًة وه ــَل خطيَّ ــه ُجِع ــث رصَ  ألنَّ ــب حي ــيح يف الصلي ــازل املس ــت ُذرَوُة تن كان

ــا  ــْل يف القصيــدة التاليــة التــي تذكِّرُن ــًة، وألنَّ غضــَب اللــه انصــبَّ عليــه. تأمَّ ــرِْف خطيَّ يَْع

ــًدا. ــَك أب ــَر ذل ــَت أن نخت ــا وأن ــه يك ال نُضطــرَّ أن َ عن ــْن تُخــيِّ َ  كَم ــأنَّ يســوع رَصَ ب

نوئيل ارتجَّ هذا الكون. نعم، برصخٍة واحدٍة من عاَّ

َعلَْت رصخٌة واحدٌة بال صدى: »إلهي! ملَاذا تركْتَني!«

وس وسط خليقته الضالَّة،  َعلَْت من شفتَْي القدُّ

يك ال يضطرَّ ضالٌّ للُنطِْق مبثل هذه الكلات.
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٢

ترانيُم الُطُفوَلة

المقدِّمة:

يف جميــع أَســفار العهــد القديــم، كان يتــمُّ االحتفــاُء بأهــمِّ أعــال اللــه الفدائيَّــة يف ترنيمــة. 

ــورة  ــى نشــيُد مــوىس يف خــرو  1٥ بفــداء إرسائيــل مــن مــرص. واحتفــَل نشــيُد دبُّ فقــد تغنَّ

ــن. ونجــُد هــذه الرانيــَم وغريَهــا عــى امتــداد تاريــِخ إرسائيــل  يف قضــاة ٥ بهزميــة الكنعانيِّ

ــابقة ال  ــة الس ــال الفدائيَّ ــذه األع ــنَّ كلَّ ه ــري. لك ــفر املزام ــوٌد يف س ــا موج ــرُي منه – والكث

ــد االبــن. يف هــذه املحــارضة، يلقــي د. ســرول نظــرًة عــى ثالثــة أناشــيد احتَفــْت  تُقــارُن بتجسُّ

مبجــيء املســيح. 

األهداُف التعليميَّة:

ــه . 1 ــال الل ــي بأع ــي تحتف ــة الت ــم الكتابيَّ ــة الراني يَّ ــى رشح أهمِّ ــادًرا ع ــون ق أن تك

الفدائيَّــة العظيمــة.

أن تكــون قــادًرا عــى تلخيــص الفكــرة الرئيســيَّة لألناشــيد املســيحيَّة الثالثــة يف أصحاحــات . 2

لوقــا االفتتاحيَّــة.

اْقِتباسات:

ــَر إِىَل اتَِّضــاِع  ــُه نَظَ ــِي، ألَنَّ ــِه ُمَخلِّ ــُج ُروِحــي ِبالل ، َوتَبْتَِه ــِي الــرَّبَّ ــُم نَْف ــُم: »تَُعظِّ ــْت َمْريَ فََقالَ

وٌس،  بُِنــي، ألَنَّ الَْقِديــَر َصَنــَع ِب َعظَائـِـَم، َواْســُمُه قـُـدُّ أََمِتــِه. فَُهــَوَذا ُمْنــُذ اآلَن َجِميــُع األَْجيـَـاِل تُطَوِّ

ــِر  ــتَْكِرِيَن ِبِفْك ــتََّت الُْمْس ــِه. َش ًة ِبِذَراِع ــوَّ ــَع قُ ــُه. َصَن ــَن يَتَُّقونَ ــاِل لِلَِّذي ــِل األَْجيَ ــُه إِىَل ِجي َورَْحَمتُ
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قُلُوِبِهــْم. أَنـْـزََل األَِعــزَّاَء َعــِن الَْكــرَاِسِّ َورَفَــَع الُْمتَِّضِعــَن. أَْشــبََع الِْجيَــاَع َخــرْيَاٍت َورَصََف األَْغِنيَــاَء 

ــَر رَْحَمــًة، كَــَا كَلَّــَم آبَاَءنَــا. إِلبْراِهيــَم َونَْســلِِه إِىَل األَبَــِد«. فَارِِغــَن. َعَضــَد إِرْسَائِيــَل فَتَــاُه لِيَْذكُ

— لوقا 1: ٤٦-٥٥

مــا فعلـَـه اللــُه يف املســيح يســتحقُّ التســبيح. لــذا ال يكفــي أن نخــر ببســاطة عــاَّ فعلـَـُه اللــه 

ألجــل خالصنــا – بــل يجــب أيًضــا أن نتغنَّــى بــه يف ترنيمــة. 

— فيليب جراهام ريكن

الخطوُط العريضُة للُمحاَضَرة:

َمة: أوَّاًل. املقدِّ

ُمــه املــالُك جرائيــل أ.  يه البشــارَة، أي اإلعــالن الــذي يُقدِّ قبــل أن يولــَد يســوُع، نَِجــُد رسًدا ملــا نســمِّ

ملريــم عــن الطفــل الــذي ســتحملُه. 

د.ب.  يف إنجيل لوقا، تَرُِد ثالثُة أناشيد لالحتفال بالتجسُّ

اتَّخذت تلك األناشيُد عنوانًا الكلمة األوىل الواردة يف الرجمة الالتينيَّة.ت. 

ثانيًا. َماْجِنيِفيكَات: 

ــم أ.  ــا باس ــل له ــالك جرائي ــارة امل ــْت بش ل ــد أن تأمَّ ــُم بع ــَدتْه مري ــذي أنش ــيد ال ــرَُف النش يُع

ماْجِنيِفيــكَات.

ا للمسيح.ب.  فرحْت مريُم كثريًا ألنَّه تمَّ اختيارُها لتكوَن أمًّ

ُ عنه.ت.  وس إرسائيل هذا االمتياز الذي ال يُعرَّ لقد منَحها قدُّ

ة الله املذهلة.ث.  تتغنَّى مريُم بقوَّ

تعلُن مريم أنَّ الله قد أنزل األقوياء واألعزَّاء عن كراس القوَّة. . 

لقد أدركَْت أنَّ هذا الطفل مرتبٌط بتوقُّعات إرسائيل.ح. 

ُولَِد يف ملء الزمان )بلريوما(. . 

ُولَِد إمتاًما للعهد القديم الذي أبرَمُه اللُه مع إبراهيم.د. 

ثالثًا. ِبِنِديكُْتوس:

توجُد أفكاٌر ماثلٌة يف نشيد زكريَّا، وهو نشيٌد معروٌف باسم ِبِنِديكُْتوس.أ. 
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يركُِّز زكريَّا عى افتقاد الله.ب. 

تستنُد كلمُة »افتقاد« إىل فعٍل يشتقُّ منه االسم املرَجم أسقف. ت. 

تَُرجُم كلمة إِِبيْسكُوبُوس »أسقًفا«.ث. 

إّن األجــزاء التــي تشــكُِّل كلمــة إِِبيْســكُوبُوس تعنــي حرفيًّــا شــخًصا ينظــُر باهتــاٍم إىل مــا تتــمُّ  . 

دراســتُه.

ــَد العســكريََّة ح.  ــزوُر القواع ــذي ي ــش ال ــواء الجي ــكُوبُوس ل ــم، كان إِِبيْس ــايّن القدي يف العــامل اليون

ــود.  ويســتعرُض الجن

يشرُي العهُد الجديُد إىل يسوع عى أنَّه أسقُف نفوسنا. . 

كان اليهوُد يتوقون إىل اليوم الذي سيفتِقُد الربُّ بنفسه هذه األرض.د. 

كانــوا يخشــون أن يكــون يــوم االفتقــاد يــوم ظــالٍم، لكنَّهــم كانــوا يرجــون أيًضــا أن يفتقــَد اللــُه ذ. 

شــعبه ليفتِديَهــم.

يحتفُل زكريَّا مبيالد املسيح باعتباره افتقاَد الله لشعبه وفداَءهم.ر. 

يربُط ِبِنِديكُْتوس أيًضا مجيء املسيح بالعهد الذي أبرَمُه الله مع إبراهيم.ز. 

ُن غفرانًا للخطايا.س.  ح زكريَّا يف كلاته عن يوحنَّا أنَّ عمل الخالص سوف يتضمَّ يوضِّ

رابًعا. نُونُك ِدميِيِتيس:

إنَّ نُونُــك ِدميِيِتيــس هــو النشــيُد القصــرُي الــذي أنشــَدہ ســمعاُن حــن أحــَر يوســُف ومريــُم أ. 

الطفــَل يســوَع إىل الهيــكل.

لقد وعَد اللُه سمعاَن بأالَّ يرى املوت حتَّى يرى مسيح الربِّ – »تَْعِزيََة إِرْسَائِيَل«.ب. 

ــدأ ت.  ــوُد وب ــيَّا املوع ــو املس ــل ه ــمعاُن أنَّ الطف ــكل، أدرَك س ــوع إىل الهي ــاُر يس ــمَّ إحض ــن ت ح

ــه.  يســبُِّح الل

أسئلٌة للدراسة:

اقــرأْ نشــيَد مــوىس يف خــرو  1٥، ونشــيَد دبُّــورة يف قضــاة ٥، ونشــيَد داود يف 2 صموئيــل . 1

22. مــاذا تعلُِّمنــا كلٌّ ِمــْن هــذه األناشــيد عــن اللــه؟ 
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اقــرأْ نشــيد حنَّــة يف 1 صموئيــل 2: 1-10 وماْجِنيِفيــكات )النشــيد الــذي أنشــَدتُْه مريــُم( يف . 2

لوقــا 1: ٤٦–٥٥. مــا أوجــه التشــابُِه التــي تكتشــُفها؟ ومــا االختالفــات؟

ما ها الصورتان السائدتان لله يف ماْجِنيِفيكَات؟. ٣

ــا . ٤ ــْن ليوحنَّ ــن الفدائيَّ ــا مًعــا الدوريْ اقــرأْ ِبِنِديكُْتــوس يف لوقــا 1: ٦٨–٧٩. كيــف ربــَط زكريَّ

واملســيح يف هــذا النشــيد؟

اقــرأْ نُونُــك ِدميِيِتيــس يف لوقــا 2: 2٩ – ٣2. إنَّ املاجنيفيــكات والبنديكتــوس يَْذكُــران . ٥

ــُم العهــد اإلبراهيمــي. هــذا النشــيد الوجيــز  املســيح رصاحــًة باعتبــاره الشــخص الــذي يتمِّ

ــْع  ــي )راج ــد اإلبراهيم ــُم العه ــاره متَمِّ ــيح باعتب ــا إىل املس ــار ِضْمًن ــف أش ــمعان، كي لس

تكويــن 12: 1-٣(؟

أسئلٌة للمناقشة:

لقــد قــرأَ العديــُد مــن املســيحيِّن العهــَد الجديــَد وأعــادوا قراءتــه دون أن يقــرؤوا العهــد . 1

ــه  ــنُّ أنَّ ــا 1-2، أتظ ــة يف لوق ــيد الثالث ــات األناش ــَت محتوي ــد أن درس ــة. بع ــم البتَّ القدي

ــم؟ ــد القدي ــْم وعــودَ العه ــا مل نْفَه ــٍل م ــِه بشــكٍل كام ــُم شــخِص املســيح وَعَملِ ــا فَْه بإمكانن

بَهــم أيُّ نــوٍع مــن االحرام ملريــم مــن الكاثوليكيَّة. . 2 يخــى العديــُد مــن الروتســتانت أن يقرِّ

كيــف ينقــُل املاجنيفيــكات الَفْهــم الصحيــح عــن مريــم؟ كيــف يجــب أن يكــون موقفنــا 

مــن مريــم؟

٣ . » عندمــا أنبَــأَ املــالُك جرائيــُل مريــَم مبيــالد املســيح، أخرَهــا أنَّ ابنهــا ســيُْدَعى »ابـْـَن الَْعــِيِّ

 :1( » ــِيِّ ــيَّ الَْع ــه ســيُْدعى »نَِب ــا أنَّ ــا يف البنديكتــوس عــن يوحنَّ )لوقــا 1: ٣2(. يقــوُل زكريَّ

٧٦(. إالَم يشــرُي الفــرُق بــْن هذيْــن اللقبَــْن؟

َتْطبِيق:

قــاَل مارتــن لوثــر إِنَّ نشــيد مريــم يــدوُر حــول »أعــال اللــه العظيمــة مــن أجــل تقويــة . 1

ــيَد  ــَدَع النش ــدَّ أْن نَ ــذا ال ب ــاء األرض. ل ــة كلِّ أقوي ــاء، وإخاف ــة كلِّ الضعف ــا، وتعزي إميانن

ــا  ــا جميًع ــل لن ــا مل تنشــده لنفســها وحَدهــا ب ــاد. ألًنَّه ــاليث األبع يخــدُم هــذا الغــرَض الث

ــوِّي  ــات تق ــم. ودْع هــذه الكل ــات نشــيد مري ــْل كل ــا بعــد. تأمَّ ــا في يك ننشــَدہ بدورن
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ــْل كيــف أنَّ القديــر  يــك؛ ودْعهــا تكــُر كريــاَءَك. تأمَّ إميانــَك؛ ودْع حقيقــة أمانــة اللــه تعزِّ

ــا مــن خــالل مــوت وقيامــة ابــن  ــَك أَيًض ــل ل مل يفعــل أشــياء عظيمــة ملريــم فحســب، ب

ــا. اللــه، يســوع املســيح ربِّن

ــي . 2 ــاَك الت ــَك، واشــُكرْہ عــى غفــران خطاي ــه ل ــْل رحمــَة الل ــد قــراءة البنديكتــوس، تأمَّ عن

ــود مــن العــذراء مريــم. مهــا مــن خــالل هــذا املول قدَّ

ــة( كتــب جــي. س. رايــل »إذا كانــوا، بالقليــل مــن املعونــة . ٣ يف مــا يتعلَّــق بســمعان و)حنَّ

والكثــري مــن اإلحبــاط، قــد عاشــوا حيــاًة إميانيَّــًة كهــذه، فكيــف باألحــرى يجــب أن تكــون 

ٌس مكتمــٌل وإنجيــٌل كامــٌل. دُعونــا نجاهــْد  حياتنــا نحــن الذيــن وصــَل إلينــا كتــاٌب مقــدَّ

مثلهــم لنســرَي باإلميــان ونتطلَّــع إىل األمــام«.
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٣

الصبيُّ يسوُع في الَهْيَكل

المقدِّمة:

ــرَُّد  ــذا يتف ــه. ل ــة خدمت ــن والدة يســوع وبداي ــُد عــن الســنوات ب ــُد الجدي ــا العه ــا يخرُن قلَّ

ــة زيــارة يســوع للهيــكل يف ســنِّ الثانيــة  ــة -قصَّ ــة املُِهمَّ إنجيــل لوقــا يف تســجيل هــذه القصَّ

عــرشة. يف هــذه املحــارضة، يــرشُح د. ســرول مــا ميكننــا تعلُّمــه عــن شــخص املســيح وعملــه 

ــرَصة. ــة املُْختَ مــن خــالل هــذه القصَّ

األهداُف التعليميَّة:

أن تكون قادًرا عى توضيح آثار الخطيَّة عى العقل البرشي.. 1

أن تكون قادًرا عى تفسري كيف أنَّ ُخلُوَّ يسوع من الخطيَّة جعله متفرًِّدا يف تفكريه.. 2

اْقِتباسات:

فََقاَل لَُهَا: »لَِاَذا كُْنتَُا تَطْلُبَانِِني؟ أَلَْم تَْعلََا أَنَُّه يَْنبَِغي أَْن أَكُوَن يِف َما ألَِب؟« 

— لوقا 2: ٤٩

ــي  ــك الت ــل هــي هــذه تل ــة يف اإلنجي ــات يســوع األوىل واملقتبَس ــت للنظــر أنَّ كل مــن الالِف

تـِـه اإللهيَّــة، وإىل الدعــوة التــي عــى حياتــه وهــي أن يكــون يف مــا  يشــرُي فيهــا بوضــوح إىل بنوَّ

ألبيــه - لخدمتــه وملجــده يف كلِّ يشء ويف كلِّ وقــٍت. تشــرُي الكلــات إىل الحتميَّــة اإللهيَّــة: فــال 

ــك قــًرا عامــٌل خارجــيٌّ بــل  ــه، ال يدفعــه إىل ذل ــح أبي ــّد ليســوع مــن أن ينشــغل يف مصال ب

طبيعتــه بالكامــل التــي تتــوُق إىل خدمــة أبيــه وطاعتــه طوًعــا. 

— نورفال جيلدينهوز
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الخطوُط العريضُة للُمحاَضَرة:

مة: أوَّاًل. املقدِّ

إنَّ ِسِجلَّ زيارة يسوع للهيكل يف سنِّ الثانية عرشة من العمر قلَّا يلقى اهتاًما. أ. 

 يُعتــَر هــذا النــص هــو املقطــع الوحيــد يف العهــد الجديــد الــذي يخرُنــا مبــا جــرى خــالل هــذه ب. 

الفــرة مــن حياة يســوع.

إنَّ األناجيــل األبوكريفيَّــة التــي كتبَهــا املهرطقــون الغنوســيُّون يف القرنــْن الثــاين والثالــث غالبـًـا ت. 

ــن مــا حــدَث خــالل طفولــة يســوع.  مــا تخمِّ

امتأل الكثري منها بقصٍص خياليٍَّة تروي استخدام يسوع قوَّته بطرٍق مبتَذلٍة. ث. 

ثانيًا. زيارة الهيكل:

تمَّ رسد زيارة يسوع يف طفولته للهيكل يف لوقا 2: ٤1–٥1. أ. 

تركِّــز هــذه الحادثــة عــى ردِّ فعــل الالهوتيِّــن يف أيَّــام يســوع أمــام معرفتــه املذهلــة بالكتــاب ب. 

س والالهــوت. املقــدَّ

ثالثًا. اآلثار الذهنيَّة للخطيَّة:

كانت معرفة يسوع مختلفًة جذريًّا عن معرفة أيِّ شخٍص آخر. أ. 

يف السقوط، تتغلغُل آثار الخطيَّة يف اإلنسان كلِّه.ب. 

كان للسقوط أثٌر كبرٌي أيًضا عى أذهان البرش. ت. 

ي آثار السقوط عى الذهن »اآلثار الذهنيَّة للخطيَّة«.ث.  يف الالهوت، نسمِّ

تأيت كلمة نُوتِيك من الكلمة اليونانيّة نُوْس، والتي تعني »ذهن«.  . 

تُظْلُِم الخطيَُّة الذهن وتُْضِعُف قدرتَنا عى التفكري بوضوٍح.ح. 

مــا زلنــا نتمتَّــُع بالقــدرة عــى التفكــري، ولكــن يف الوقــت نفســه كلُّ واحــٍد منَّــا معــرٌَّض الرتــكاب  . 

األخطــاء يف فكــره.

ا أحيانًــا حــول فهــم د.  س نفســه، لكــنَّ املســيحين يختلفــون جــدًّ صحيــٌح أنَّ لدينــا الكتــاب املقــدَّ

س. أجــزاء معيَّنــة مــن الكتــاب املقــدَّ

س. ذ.  يَّة لدراسة الكتاب املقدَّ نفشُل جميًعا يف تكريس أنفسنا بجدِّ
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نتناوُل أيًضا النصَّ الكتاب بتحيّزاٍت يصعُب فهمها. ر. 

إنَّ َعَمَل التفكري َضُعَف بِفْعل الخطيَّة.ز. 

قبل يسوع، ما من إنساٌن كان يفكِّر مبعزٍل عن اآلثار الذهنيَّة للخطيَّة.س. 

مل يضُعْف يسوع بسبب أيٍّ من هذه التأثريات ألنَّه مل يكن متأثِّرًا بالخطيَّة األصليَّة.  . 

كفتًــى يف الثانيــة عــرشة مــن عمــره، كان بإمــكان يســوع التفكــري بصــورة أعمــق مــاَّ يفعلــه ص. 

الهوتيُّــو عــرصه األكــر اطِّالًعــا.

رابًعا. إنساٌن كامٌل وإلٌه كامٌل:

ُّ الِعلْم.أ.  ا ألنَّه كان الله، والله كُيِّ يقوُل البعُض إِنَّ يسوع كان عميًقا جدًّ

ــَط ب.  ــة، مل يُْع ــه البرشيَّ ــق بطبيعت ــا يتعلَّ ــم، لكــن يف م َّ العل ــَه كيِّ ــد، والل ــَه املُتجسِّ كان هــو الل

ــا. يســوع عقــاًل إلهيًّ

مل يُْعَط بطبيعته البرشيَّة صفًة إلهيًَّة، صفَة املعرفة غري املحدودة. ت. 

ــة ث.  ــدودة– إىل الطبيع ــري املح ــة غ ــة املعرف ــة –صف ــة اإللهيَّ ــِل الصف ــة مل تنق ــة اإللهيَّ الطبيع

ـة. البرشيَـّ

خامًسا. يف بيِت أب:

وفًقا لنصِّ إنجيل لوقا، تمَّ إحضار يسوع إىل الهيكل يف سنِّ الثانية عرشة.أ. 

بعد مغادرة األرسة ومرور يوٍم كامٍل عى الرحيل، الحظوا أنَّ يسوع ليس معهم. ب. 

رجعوا إىل أورشليم وبعد ثالثة أيَّاٍم َوَجداه يف الهيكل وسط املعلِّمن. ت. 

بُِهَت املعلِّمون من فهِمه.ث. 

عندمــا ســألَتُْه مريــم ملــاذا فعــل هــذا، قــال يســوُع »لِــَاَذا كُْنتُــَا تَطْلُبَانِِنــي؟ أَلَــْم تَْعلَــَا أَنَّــُه  . 

ــوَن يِف َمــا ألَِب؟« يَْنبَِغــي أَْن أَكُ

ــه ألنَّهــا مل تعــرف، عــى ضــوء اإلعــالن الــذي ح.  يبــدو هنــا أنَّ يســوع قــام بــكلِّ أدٍب بانتهــار أمِّ

تســلَّمتْه، مــا كان يجــدُر بهــا أْن تعرفــه.

ُمه. .  هنا يف سنِّ الثانية عرشة، عرَف يسوع أنَّ لديه عماًل يتمِّ

ــَي د.  ــذي ُدِع ــق بالعمــل ال ــل يف مــا يتعلَّ ــه، ب ــآب، ليــس مــن حيــث كينونت ــا ل لقــد كان خاضًع

للقيــام بــه.
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أسئلٌة للدراسة:

ــة الكاملــة عــن زيــارة يســوع للهيــكل يف لوقــا 2: ٤1-٥2. مــا الفكــرة الرئيســيَّة . 1 اقــرأْ القصَّ

س؟ يف هــذا املقطــع مــن الكتــاب املقــدَّ

هنــاك بعــض الغمــوض يف ترجمــة الكلــات التــي قالَهــا يســوع حيــث إنَّ النــص اليونــاين . 2

ــة  ــراح ثالث ــمَّ اق ــد ت ــا ألَِب؟« وق ــوَن يِف َم ــي أَْن أَكُ ــُه يَْنبَِغ ــَا أَنَّ ــْم تَْعلَ ــا: »أَلَ ــول حرفيًّ يق

ــريات: تفس

يقــوُل يســوُع إِنَّــه ينبغــي أن يكــون بــن أولئــك الذيــن يف بيــت أبيــه، أي بــن معلِّمــي أ. 

الرشيعــة اليهوديَّــة.

يقوُل يسوع إنّه ينبغي أن يكون يف ما ألبيه.ب. 

يقــول يســوع إنـّـه ينبغــي أن يكــون يف مــا ألبيــه، أي أنَّــه يجــب أن ينخــرط يف التعليــم ت. 

عــن األمــور اإللهيَّــة. 

ــا للســياق، مــا هــي نقــاط القــوة ونقــاط الضعــف يف كلِّ تفســريٍ ُمقــرٍَح؟ مــا الــذي  وفًق

تجــُدُہ مقنًعــا أكــر؟ ملــاذا؟

ــاب . ٣ لة يف الكت ــه األوىل املســجَّ ــة ٤٩ كلات ــا يســوُع يف اآلي ــي نطــَق به ــات الت ــَر الكل تُعت

س. كــا تــمَّ تســجيل كلاتــه األخــرى بعــد بدايــة خدمتــه. عــى افــراض أّن الرجمــة  املقــدَّ

يَّــة هــذه الكلــات بالنســبة إىل  التاليــة صحيحــة: »يَْنبَِغــي أَْن أَكُــوَن يِف بَيْــِت أَِب«، مــا أهمِّ

فهمنــا لشــخص املســيح وعملــه؟

أسئلٌة للمناقشة:

ــروا يف هــذا النــص، الذيــن بُهتــوا مــن . 1 ــل أن نفــرض أنَّ بعــض املعلمــن الذيــن ذُكِ ال يُعَق

ــة  ــه العلنيَّ ــد بدايــة خدمت ــاة عن ــوا ال يزالــون عــى قيــد الحي ــه، كان ــْم يســوع وإجابات فَْه

بعــد مثانيــة عــرش عاًمــا. لكــن كــا ورد يف األناجيــل، كان ردُّ فعــل املعلِّمــن اليهــود عــى 

ــا إىل حــدٍّ كبــري. مــا ســبب االســتجابة املختلفــة؟ يســوع يف ذلــك الوقــت عدوانيًّ

ــة وطبيعتــه . 2 كيــف تســاعدنا العقيــدة الصحيحــة حــول العالقــة بــن طبيعــة يســوع اإللهيَّ

البرشيَّــة عــى فَْهــِم كلــات لوقــا 2: ٥2؟ 



17 الْبول يسوُع عو الَهْيَصل 

ــي . ٣ ــن مؤمن ــة ب ــات العقائديَّ ــارة الخالف ــة بإث ــة للخطيَّ ــار الذهنيَّ ــاهُم اآلث ــف تس كي

س؟ ــدَّ ــاب املق الكت

تطبيق:

خضــَع يســوع لوالديـْـه األرضيَّــْن، عــى الرغــم مــن أنَّــه كان ابــَن اللــه )لوقــا 2: ٥1(. احــرْص . 1

عــى إظهــار النــوع نفســه مــن الخضــوع املتواضــع ألولئــك الذيــن لهــم ســلطة عليــَك.

مبــا أنَّ يســوع متَّــَم العمــل الــذي أعطــاه إيَّــاه أبــوه، ميكننــا اآلن أيًضــا أن ندعــو اللــه أبانــا. . 2

اشــكِر اللــَه عــى هــذا االمتيــاز الرائــع.
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المعموديَّة

المقدِّمة:

بعــد أربعائــة عــاٍم مــن الصمــت، عاَد صــوُت النبــوَّة إىل إرسائيــل مع وصــول يوحنَّــا املعمدان. 

فقــد جــاء داِعيـًـا كلَّ إرسائيــل إىل التوبــة واملعموديَّــة. متثِّــُل معموديَّــُة يســوع عــى يــد يوحنَّــا 

البدايــة الرســميَّة لخدمتــه العلنيَّــة. يف هــذه املحــارضة، يلقــي د. ســرول نظــرًة فاحصــًة عــى 

يَّتهــا يف حياتــه ومــدى ارتباطهــا بخالصنــا. ًحــا مــدى أهمِّ معموديَّــة يســوع املســيح، موضِّ

األهداُف التعليميَّة:

يَّة معموديَّة يسوع يف خدمته العلنيَّة.. 1 أن تكون قادًرا عى رشح أهمِّ

2 .. َل يسوع كّل برٍّ أن تكون قادًرا عى تعليل رضورة أن يكمِّ

اْقِتباسات:

ــن، وال يســتحي أن  ــن املذنب ــا، محســوبًا ب ــه كــا يف نهايته ــة خدمت إذْن كان املســيُح يف بداي

ــَع نفســه للنامــوس ليفــدَي أولئــك الذيــن هــم تحــت النامــوس.  ــه وأن يُْخِض يدعوهــم إخوت

ــد، حيــث  ــة والنعمــة يف هــذه اللحظــة مــن ظهــور اللــه املتجسِّ ــُة التنــازل واملحبَّ تتَّحــُد ثالثيَّ

ــارات ميــاه نهــر األردّن، وهــو يســتقبُل الركــَة مــن األعــايل. ــه مــن تيَّ تبلَّلــْت ثيابُ

— إيان كامبل

ــه مــع  ــه هــي مــن خــالل إظهــار تضامن ــُة املســيح لخدمت ــدُّ بهــا معموديَّ أوضــح طريقــة تُِع

دعــوة يوحنَّــا إىل التوبــة ألنَّ ُملـْـَك اللــه آٍت. مــن خــالل تبنِّيــه أوَّاًل إلعــالن يوحنَّــا، يضــُع يســوع 
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ــد يســوع  ــة ليتابــَع مــن حيــث توقَّــَف يوحنَّــا. عــالوًة عــى ذلــك، إذ تعمَّ تــه الخاصَّ األســاس ملهمَّ

مــع آخريــن يف نهــر األردن، ُحِســَب مــن عــداِد الذيــن بقبولهــم معموديَّــة يوحنَّــا أعلنــوا عــن 

ــا )٨: 1٧( وألْن  ــِل أَْمرَاِضَن ــايل لَحْم ــتعدُّ بالت ــو يس ــه. وه ــع الل ــدٍة م ــٍة جدي ــم يف بداي رغبته

ــة مــن خــالل ســفك دمــه مــن أجــل  ــَن« )20: 2٨( يف النهاي ــْن كَِثريِي ــًة َع ــُه ِفْديَ ــِذل نَْفَس »يَبْ

ــه أوَّاًل مــن أْن  ــدَّ ل ــا )2٦: 2٨(. فــإْذ وَجــَب عليــه أن ميثِّلهــم، كان ال ب كثرييــن ملغفــرة الخطاي

يتمثَّــَل بهــم. 

— أر. يت. فرانس

الخطوُط العريضُة للُمحاَضَرة:

مة: أوَّاًل. املقدِّ

بدأْت خدمُة يسوع العلنيَّة عند معموديَّته عى يد يوحنَّا املعمدان.أ. 

من املهمِّ أن ندرك الطبيعة الجوهريَّة لهذا الحدث.ب. 

ثانيًا. يوحنَّا املعمدان:

ظهَر يوحّنا عى الساحة بعدما كان صوت النبوَّة صامتًا طوال ٤00 سنٍة.أ. 

ــاء، وكان ب.  ــه باألنبي ــاء الل ــدّي للق ــكان التقلي ــة، امل ــن الرِّيَّ ــا م ــروٍن، خــرَ  يوحنَّ ــة ق بعــد أربع

ــه.  ــه ســلطاٌن مــن الل ــْن ل ــُم كَم يتكلَّ

دوا.ت.  إنَّ األمر الجوهريَّ الذي فعلَه يوحنَّا، هو دعوة شعب إرسائيل أن يتعمَّ

آنــذاك، كان يُفــرُض باملُهتِديــن حديثـًـا مــن األمــم الذيــن يريــدون االنضــام إىل شــعب العهــد ث. 

ــدوا. يف إرسائيــل أن يتعمَّ

تمَّ تعميدهم ألنَّهم كانوا يُعتَرون نجسن. . 

يأيت يوحنَّا ويبدأ بدعوة اليهود إىل الخضوع لطقس التطهري.ح. 

يسيِّن ورجال الدين. .  ا غضَب الفرِّ أثارْت رسالتُه جدًّ

قال األنبياُء إِنَّه ال بدَّ من مجيء نذيٍر يُِعدُّ الطريَق للمسيح.د. 

هذا النذيُر هو يوحنَّا.ذ. 

يدعو الناس إىل التوبة ألنَّ ملكوت الله قريٌب.ر. 

فامللُك عى وشك الظهور، واملسيُح واقٌف عى العتبة، وإرسائيُل غري مستعّدٍة ألنَّها نَِجَسة.ز. 
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ثالثًا. معموديَُّة يسوع املسيح:

عندما نظَر يوحنَّا يسوَع ُمقِباًل إليه، قال: »ُهَوَذا َحَمُل اللَِّه الَِّذي يَرْفَُع َخِطيََّة الَْعالَِم«.أ. 

هــذا الجانــُب مــن خدمــة يســوع هــو ســبُب أكــر مشــكلٍة واجَههــا اليهــود، إذ مل يَْقــَوْوا عــى ب. 

فَْهــم كيــف ميكــن للمســيح أن يكــون الحمــل الذبيحــة. 

تطبُع معموديَُّة يسوع بداية خدمته؛ كانت هذه رِسامتَه، إذا جاز التعبري.ت. 

َم ما جاء يف إشعياء ٦1.ث.  وخالل معموديَّته، نال املسحة ليتمِّ

ة املسيح. .  ُمِسَح يسوُع اإلنسان من الروح القُدس لتتميم ُمهمَّ

صًة للُخطاة.ح.  د يف البداية ألنَّ املعموديَّة كانت مخصَّ أراَد يوحنَّا َمْنَع يسوع من التعمُّ

ــَل  .  ــا بــل قــال لــه: »اْســَمِح اآلَن ألَنَّــُه َهَكــَذا يَلِيــُق ِبَنــا أَْن نَُكمِّ مل يــرشح يســوُع كلَّ يشء ليوحنَّ

 .» كُلَّ ِبــرٍّ

: رابًعا. إكاُل كلِّ ِبرٍّ

ٌة لَفْهم َعَمِل املسيح.أ.  هذه العبارة التي قالَها يسوع ردًّا عى يوحنَّا ُمِهمَّ

إنَّها تعني أنَّه ال بدَّ ليسوع من أن يطيَع الناموَس بحذاِفريِہ. ب. 

ــداء ت.  ــم، ألنَّ الف ــن أَْجله ــُه م ــو ميارُس ــة، فه ــس املعموديَّ ــة طق ــعبه مارس ــن ش ــَب م وإذا طُلِ

ــب. ــه عــى الصلي ــدأ مبوت ــه املســيح ال يب ــذي متََّم ال

مل يكْن عى يسوع أن ميوت عن خطايانا فحسب، بل كان عليه أن يحيا ألجل برِّنا.ث. 

ــٍة،  .  ــال خطيّ ــاَك، ســيجعلَك هــذا ب ــُه يســوع هــو املــوت تكفــريًا عــن خطاي إْن كان كلُّ مــا فعلَ

ــارًّا.  ــَك ب ــا ال يجعلُ وإنَّ

تشرُي طاعُة املسيح املستسلَِمة إىل استعداده الستقبال غضب الله عى الصليب.ح. 

تشرُي طاعُة املسيح الفعليَّة إىل طاعته للناموس طوال حياته. . 

لقد أطاع يسوُع الناموس طاعًة كاملًة، فناَل الركَة ال اللعنة. د. 

انتقلَْت خطيَّتُنا إليه عى الصليب. ذ. 

انتقَل برُّہ إلينا، وهو ما كان ليتمتَّع بهذا الرِّ لو أنَُّه مل يحیا حياَة الطاعة الكاملة.ر. 

هذا هو االنتقال املزدو .ز. 
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أسئلٌة للدراسة:

ــًدا باملــاء؟ كيــف ميكــُن لعمــل التعميــد باملــاء . 1 بحســب يوحنَّــا 1: ٣1، ملــاذا جــاء يوحنَّــا ُمعمِّ

ــق هــذا الهــدف؟ أن يحقِّ

اقرأْ متى ٣: 2 وقاِرْن رسالَة يوحنَّا بالنصوص التالية يف العهد القديم:. 2

إشعياء ٣1: ٦؛ ٤٥: 22؛ ٥٥: ٧أ. 

إرميا ٣: ٧، 10، 1٤، 22؛ ٤: 1؛ ٨: ٥؛ 1٨: 11؛ 2٤: ٧؛ 2٥: ٥؛ 2٦: ٣؛ ٣٥: 1٥؛ ٣٦: ٧؛ ٤٤: ٥ب. 

حزقيال 1٣: 22؛ 1٤: ٦؛ 1٨: 2٣، ٣0؛ ٣٣: ٩ت. 

هوشع 11: ٥؛ 12: ٦؛ 1٤: 1-2ث. 

يوئيل 2: 12-1٣ . 

زكريَّا 1: ٣-٤ح. 

مالخي ٣: ٧ . 

مباذا تشرُك رسالُة يوحنَّا مع رسالة أنبياء العهد القديم؟ ومباذا تختلُف؟

اقــرأْ مــا يقولُــه اللــُه عــن يســوع يف متَّــى ٣: 1٧ وقــارْن هــذا ببدايــة نشــيد عبــد الــرب يف . ٣

ــى ٣: 1٧ صــًدى لنصــوص العهــد القديــم هــذه،  إشــعياء ٤2: 1 ومبزمــور 2: ٧. إذا كان متَّ

فــاذا يقــوُل إعــالُن اللــه بعــد املعموديَّــة عــن يســوع؟

أسئلٌة للمناقشة: 

ــُع . 1 ــذا املقط ُث ه ــدَّ ــٌب«. يتح ــَاَواِت قَرِي ــوَت الَس ــا أنَّ »َملَُك ــَن يوحنَّ ــرن األوَّل، أعل يف الق

ـى ٣: 2( عــن اقــراب امللكــوت أو حلولــه. يف أماكــن  وغــريُہ )عــى ســبيل املثــال، متَـّ

ــق  ث عــن امللكــوت كــيء ســوف يتحقَّ ــى، هنــاك مقاطــع تتحــدَّ أخــرى مــن إنجيــل متَّ

ُث بعــض الالهوتيــن عــن امللكــوت  يف املســتقبل )عــى ســبيل املثــال، متــى ٦: 10(. يتحــدَّ

ــه مل يكتمــْل بعــد. هــل  ــه تــمَّ تأسيســه بالفعــل يف مجــيء املســيح األوَّل ولكنَّ باعتبــار أنَّ

ــاذا؟ ــى؟ مل ــد يســاعُد يف رشح هــذه املقاطــع يف متَّ ــوم بالفعل/بع مفه

يســين والصدوقيِّــن أنَّ اللــه قــادٌر أْن يقيــم مــن هــذه . 2 مــاذا قصــَد يوحنَّــا عندمــا أخــر الفرِّ

الحجــارة أوالًدا إلبراهيــم )متــى ٣: ٩(؟
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يًَّة عن طاعة املسيح املستسلمة من أجل خالصنا؟. ٣ ملاذا طاعة املسيح الفعليَّة ال تقلُّ أهمِّ

تطبيق:

أولئــك الذيــن وضعــوا إميانَهــم يف املســيح قــد اعتَمــُدوا باملــاء والــروح. ذكِّــر نفَســَك يوميًّــا . 1

بنتائــج معموديَِّتــك.

ال متــلَّ مــن أْن تصــيِّ »لِيَــأِْت َملَُكوتـُـَك«. فقــد تــمَّ تأســيس ملكــوت املســيح، وهــو جالــٌس . 2

ــن يكتمــَل  ــِه، لكــنَّ امللكــوت ل ــع األعــداء تحــت قدميْ ــذي يضــُع جمي ــه ال عــن ميــن الل

ســوى عنــد مجيئــه الثــاين. لنشــُكِر اللــه عــى مليكنــا املمســوح.
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٥

التجرَِبة

المقدِّمة:

ذهــَب يســوُع إىل الرِّيَّــة ليُجــرََّب مــن إبليــس بعــد معموديَِّتــِه مبــارشًة. مل يتــمَّ تذكريُنــا هنــا 

ــذه  ــُة آدم. يف ه ــي تجرب ــة وه ــة األصليَّ ــل بالتجرب ــب، ب ــة فحس ــل يف الرِّيَّ ــة إرسائي بتجرب

املحــارضة، يقــارُن د. ســرول بــن تجربــة آدم األوَّل وآدم الثــاين ُمظهــرًا أْوُجــَه التَشــابُه وأوُجــَه 

االختــالف بينهــا، مبيًِّنــا كيــف اســتندت نتائــَج كلٍّ منهــا عــى مــا إذا ُوِضَعــِت الثقــة بكلمــة 

اللــه أم ال.

األهداُف التعليميَّة:

ــة آدم . 1 ــة مــن تجرب ــا الحيَّ ــْت مــن خالله ــي متكَّن ــة الت ــادًرا عــى رشح الطريق أْن تكــون ق

ــه. وحــوَّاء للشــكِّ يف كلمــة الل

أْن تكون قادًرا عى توضيح أوجه التشابه واالختالف بن تجربة آدم وتجربة يسوع.. 2

اْقِتباسات:

ا قَاَل اللُه...« »أََحقًّ

— الشيطان

»َمْكتُوٌب…« 

— يسوع
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الخطوُط العريضُة للُمحاَضَرة:

َمة: أوَّاًل. املُقدِّ

بعــد معموديَّــة يســوع، أّوُل أمــٍر قــاَده الــروُح ليفعلَــه هــو الذهــاب إىل الرِّيَّــة، ليُجــرََّب مــن أ. 

إبليــس طــوال أربعــن يوًمــا.

كان سبُب تعرُِّضِه للتجربة هو أنَّ ُجزًْءا من عملِه األساسِّ أن يكون آدم الثاين.ب. 

مان املسيح عى أنَّه آدُم الثاين.ت.  ن يقدِّ هناك مقطعان مهاَّ

رومية ٥: 12-1٩.. 1

1 كورنثوس 1٥: 22-21، ٤٥-٤٩.. 2

ثانيًا. أوُجه االختالف بن تجربة آَدم وتجربة يسوع:

املكان:أ. 

متَِّت التجربُة يف حالة آَدم األّول يف الفردوس.. 1

متَِّت التجربُة يف حالة آدم الثاين يف الرِّيَّة املقفرة.. 2

الرِفَْقة:ب. 

ُجرَِّب آدُم األوَُّل وهو برفقة زوجته.. 1

ٍة.. 2 ُجرَِّب آدُم الثاين وهو يف ُعزْلٍة تامَّ

الطعام:ت. 

ُجرَِّب آدُم األوَُّل وهو قادٌر عى تناول كلِّ أنواع الطعام.. 1

ُجرَِّب آدُم الثاين حن كان يف حالة صوٍم طوال أربعن يوًما.. 2

الخطيَّة:ث. 

ُجرَِّب آدُم األوَُّل قبل أن يكون ارتكاُب الخطيَّة أمرًا اعتياديًّا.. 1

ُجرَِّب آدُم الثاين عندما مل يكن يوجد أمٌر أكر شيوًعا من وجود الخطيَّة.. 2

ثالثًا. أوُجه التشابه بْن تجربَِة آدم وتجربَِة يسوع:

تجربَُة آدم:أ. 

ا قاَل الله؟«. 1 تبدأُ تجربَُة الحيَّة لحوَّاء بالسؤال الدقيق: »أحقًّ
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شكََّك الشيطاُن يف كلمة الله.. 2

اُء الحيََّة أنَّ الله مل يَُقْل ما متَِّت اإلشارُة إليه.. ٣ تخِرُ حوَّ

ثم تنتقُل الحيَُّة إىل كِْذبٍَة، وتُناِقُض كلمَة الله مبارشًة.. ٤

ًها ضدَّ مصداقيَِّة وسلطاِن وحقِّ كلمة الله.. ٥ الهدُف من الهجوم كان موجَّ

تجربُة يسوع:ب. 

ة أربعن نهاًرا وليلًة. . 1 هاجَم الشيطاُن يسوَع، بعد أْن كان صاِئًا مدَّ

قال له: »إِْن كُْنَت ابَْن اللِه...« . 2

هذا يشكُِّك يف مصداقيَّة الكلات التي قالَها اللُه بعد معموديَّة يسوع.. ٣

يستجيُب يسوُع من خالل العودة إىل كلمِة الله.. ٤

س.. ٥ ثمَّ يهاِجُم الشيطاُن يسوَع باالقتباِس من الكتاب املقدَّ

س، وهــو تفســرٌي يَضــُع جــزًءا مــن . ٦ ردَّ يســوُع بإنــكاٍر تفســرَي الشــيطان للكتــاب املقــدَّ

ِس مقابــل جــزٍء آخــر.  الكتــاب املقــدَّ

وأخريًا، يَِعُد الشيطاُن يسوَع بأنَّه سيمنُحُه كلَّ مالك العامل إذا َسَجَد له.. ٧

مرًَّة أُخرى، يَرُدُّ املسيُح من خالل طَلَِب كلمة الله املكتوبة.. ٨

أسئلٌة للدراسة:

إنَّ ردوَد يســوع الثالثــة عــى تجــارب الشــيطان هــي اقِْتباســاٌت مأخــوذة مــن تثنيــة ٦-٨. . 1

ُر إرسائيــل مــن نســيان اللــه كــا فََعــَل الجيــُل  هــذه األصحاحــات مــن ســفر التثنيــة تحــذِّ

ــُص يســوُع تجربــَة إرسائيــَل يف الرِّيَّــة؟ ومــاذا يخرُنــا  الســابق. اقــرأْ تثنيــة ٦-٨. كيــف يلخِّ

هــذا عــن طبيعــة خدمــة يســوع؟ 

ــي . 2 ــة الت ــَرِْد التجرب ــا ب ــن ٣: 1-٦، وقارِنْه ــة آلدم وحــوَّاء يف تكوي ــة الحيَّ ــَة تجرب ــرأْ قصَّ اق

ــا. مــاذا تشــرُي أوجــه الشــبه حــول طبيعــة خدمــة  ــى ومرقــس ولوق ــل متَّ ورَدْت يف أناجي

يســوع؟

ــة التــي . ٣ اقــرأْ روميــة ٥: 12-1٩، 1 كورنثــوس 1٥: 21-٤٩. مــا هــي العقائــد الالهوتيَّــة املهمَّ

يرتكــُز عليهــا الرســول بولــس عنــد املقارنــة بــن آَدم ويســوع؟
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أسئلٌة للمناَقَشة:

س عــى أنَّهــم »ابــُن« اللــه )عــى ســبيل . 1 يُشــاُر إىل آدم وإرسائيــل ويســوع يف الكتــاب املقــدَّ

املثــال، لوقــا ٣: ٣٨؛ هوشــع 11: 1؛ متَّــى ٣: 1٧(. هــل يســاعُدنا هــذا يف فهــم ســبِب تشــابه 

تجربــة يســوع مــع تجربــة كلٍّ مــن آدم وإرسائيــل؟ ملــاذا؟

ُم . 2 يقــاِرُن متَّــى تحديــًدا مــا بــن يســوع وإرسائيــل يف األصحاحــات األوىل مــن إنجيلــه. يقــدِّ

ِعلـْـُم األنســاب يســوَع باعتبــاره تتويًجــا لتاريــخ إرسائيــل. تشــرُي الرحلــة إىل مــرص والعــودة 

ــوِّر  ــال يص ــَح األطف ــدأ. إّن َذبْ ــد ب ــاره ق ــال انتظ ــذي ط ــد ال ــرو  الجدي ــا إىل أنَّ الخ منه

يســوَع عــى أنَّــه مــوىس الجديــد. وتذكِّرنــا تجربــة األربعــن يوًمــا يف الرِّيَّــة بتجربــة شــعب 

ــل  ــل بإعطــاء مــوىس الرشيعــة عــى جب ــا املوعظــُة عــى الجب ــة، وتذكِّرُن ــل يف الرِّيَّ إرسائي

ــك يف  ــل، فكيــف يســاعُدنا ذل ــَخ إرسائي ــا، تاري ــٍة م ــُص بطريق ســيناء. إًذا كان يســوُع يلخِّ

ــن القديــم والجديــد بشــكٍل أفضــل؟ فهــم كلٍّ مــن العهديْ

تطبيق:

هــل تتفاَجــأُ عنَدَمــا يَْســَمُح لــَك اللــُه أْن متــرَّ بأوقــاٍت عصيبــٍة وباختبــاراٍت وتجــارَب صعبــٍة . 1

ْع ألنَّــه لــن  ًدا أنَّ ابــَن اللــه نفســه اختــَر مثــل هــذه التجــارب. وتشــجَّ للغايــة؟ فكِّــْر مجــدَّ

يََدَعنــا نُجــرَُّب فــوق مــا نســتطيُع أن نَْحتَِمــل. 

ــل يف هــذا الجــزء مــن كلمــِة اللــه اليــوم. َضــْع يف اعتبــارَك حقيقــَة أنَّ تجــارب الشــيطان . 2 تأمَّ

ا. احفــْظ قلبــَك ُمتَّــكاًل  ليَســْت دائـًـا علنيَّــًة وواضَحــًة، ولكنَّهــا يف بعــض األحيــان خبيثــٌة جــدًّ

عــى نعمــِة اللــه لتحتمــَل تجــارَب العــدوِّ عندمــا تــأيت.
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٦

التجلِّي

المقدِّمة:

يف بدايــة إنجيــل يوحنَّــا، يُْعلِــُن الرســول، »َوالَْكلَِمــُة َصــاَر َجَســًدا َوَحــلَّ بَيَْنَنــا، َوَرأَيَْنــا َمْجــَدُہ«. 

ــا  ــمَّ فيه ــي ت ــك اللحظــة الت ــا إىل تجــيِّ املســيح، تل ــا يشــرُي هن ا أنَّ يوحنَّ ــل جــدًّ ــن املُحتَم م

ــا قبــل ذلــك. يف هــذه املحــارضة، يلقــي  اإلعــالُن ألقــرب تالميــذه عــن املجــد الــذي كان مخفيًّ

ــا يف خدمــة املســيح. يَّتَه ًحــا أهمِّ د. ســرول نظــرًة عــى لحظــة التجــيِّ موضِّ

األهداُف التعليميَّة:

أْن تكون قادًرا عى وضع التجيِّ يف سياق إعالنات مجد املسيح السابقة.. 1

يَّة التجيِّ يف حياة وعمل املسيح.. 2 أن تكون قادًرا عى رشح أهمِّ

اْقِتباسات:

مهــم، يف هــذا العــامل وإىل األبــد، يف رؤيتهــم  يتمثَّــُل أحــُد أعظــم امتيــازات املؤمنــن وأوجــه تقدُّ

ملجــد املســيح. 

— جون أوين

ــه ابــن اللــه الفريــد. هــذا اإلعــالن  ــرٌي عــى بهــاء مجــد يســوع كونَ ٌ ُمِث إنَّ التجــيِّ هــو مــؤرشِّ

عــن مجــد ابــن اإلنســان الخفــي، يشــرُي إىل قدومــه... عندمــا يظهــُر يســوع يف مركــزه كديَّــان 

م هــذه الحادثــة إعالنـًـا شــخصيًّا ومتهيديًّــا بــأنَّ الــذي يســرُي التالميــُذ وراَءہ  أخــروّي للعــامل. تقــدِّ

يف طريــِق األمل واملذلَّــة هــو ابــن اإلنســان الــذي لخدمتــه الشــاملة آثــاٌر عــى العــامل. 

— وليام لن
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الخطوُط العريضُة للُمحاَضَرة:

مة: أوَّاًل. املقدِّ

يَّةأ.  ثنا تجيِّ يسوع عن أمٍر بالغِ األهمِّ يحدِّ

كانت إحدى مسؤوليَّاته الرئيسيَّة إظهار مجد الله.ب. 

: ثانيًا. التجيِّ

نجُد رسد متَّى للتجيِّ يف األصحاح 1٧ من بشارته. أ. 

، متثََّل باالنتقال من اإلذالل إىل االرتفاع.ب.  يف حياة يسوع تدرٌُّ  عامٌّ

غالبًا ما كانت األلوهيَّة التي تشاركَها مع اآلب والروح منذ األزل مخفيًَّة.ت. 

عندمــا بــدأ يســوُع رحلتـَـه األخــرية إىل أورشــليم انســحَب إىل جبــٍل عــاٍل مــع بطــرس ويعقــوب ث. 

ويوحنَّــا حيــث تجــىَّ يســوع أمــام عيونهــم.

تأيت كلمة التجيِّ من الكلمة اليونانيَّة »ميتاُمورْفُو«. . 

نحصُل عى الكلمة اإلنجليزيّة ِميتَاُمورْفُوِسيْس من هذه الكلمة اليونانيَّة.ح. 

ثالثًا. َوْجُه يسوع:

تقوُل بشارة متَّى إِنَّ َوْجَه يسوع أضاَء كالشمس.أ. 

هذا يذكِّرُنا مبا حدث ملوىس بعد أْن رأى ملحًة من مجد الله )خرو  ٣٤: 2٩-٣٣(.ب. 

ــام ت.  ــة نفســه أم ، مــا اضطــرَّہ إىل تغطي ــُه يشــعُّ ــدأ وجه ــه نفســه ملــوىس، ب ــَر الل ــا أظه بعدم

ــل. شــعب إرسائي

شــعَّ وجــُه مــوىس بالنــور املنَعِكــس مــن مجــد اللــه، لكــنَّ وجــه يســوع شــعَّ بالنــور املنبثــٌق ث. 

مــن داخلــه.

رأى بولس هذا املجد يف طريقه إىل دمشق. . 

ــدة واألرض ح.  ــاوات الجدي ــمس يف الس ــاَ  إىل الش ــن نحت ــا ل ــة أنَّن ــاطٌع لدرج ــُد س ــذا املج ه

ــدة. الجدي

رابًعا. ثياُب يسوع:

يخرُنا متَّى أيًضا أنَّ ثياب يسوع صارت بيضاء كالنور.أ. 
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تخلو من أيِّ عيٍب أو أيَّة بقعة.ب. 

غياب كل لون هو سواٌد.ت. 

وبانعكاس األلوان كلِّها تحصُل عى لوٍن أبيَض ناصعٍ.ث. 

تحتــوي روايــة »مــوب ديــك« للكاتــب هريمــان ميلفيــل عــى فصــٍل بعنــوان »بيــاض الحــوت«،  . 

والــذي رأى يف الحــوت رمــزًا أرضيًّــا للــه. 

خامًسا. صوُت الله:

، انضمَّ إليه موىس وإيليَّا.أ.  عندما ظهَر يسوُع عى جبل التجيِّ

ميثُِّل موىس الناموس، بينا ميثُِّل إيليَّا األنبياء.ب. 

: واحدٌة ليسوع، وواحدٌة ملوىس وواحدٌة إليليَّا.ت.  يعرُض بطرُس صناعة ثالِث مظالٍّ

ٌة ظلَّلَتُْهْم، وجاَء صوٌت من الَسحابَِة.ث.  وفيا بطرس يَتَكلَُّم، إذا سحابٌة نريِّ

سمعوا صوتًا يقول: »َهَذا ُهَو ابِْني الَْحِبيُب الَِّذي ِبِه رُسِرُْت. لَُه اْسَمُعوا«. . 

أسئلٌة للدراسة:

يــن أوُجــه تشــابه واضحــة بــن حــدِث ســيناء يف ســفر الخــرو  . 1 الَحــَظ العديــُد مــن املفرِّ

وحــدِث التجــيِّ يف األناجيــل )متَّــى 1٧: 1-٨؛ مرقــس ٩: 2-٨؛ لوقــا ٩: 2٨-٣٦(. ومــن بعــض 

املتوازيــات املحتملــة هنــاك:

يف كليْها جبٌل عاٍل )راِجْع خرو  2٤: 12، 1٥-1٨(.أ. 

يف كليْها، نزلَْت سحابٌة عى الجبل )راِجْع خرو  2٤: 1٥-1٨(.ب. 

يف كليْها، تكلََّم اللُه من السحابة )راِجْع خرو  2٤: 1٦(.ت. 

يف كليْها، أصبَح الشخُص املحوريُّ يشعُّ نوًرا )راِجْع خرو  ٣٤: 2٩-٣٥(.ث. 

يف كليْها، يُقاُل إِنَّ األحداث تبدأُ بعد ستَّة أيَّام )راِجْع خرو  2٤: 1٦(. . 

ما املغزى من أْن يردِّد التجيِّ صدى حدث سيناء؟

ــل . 2 ــوص مث ــر إىل نص ــى 1٧: ٥(. بالنظ ٍَة« )متَّ ــريِّ ــَحابٍَة نَ ــن »َس ــيِّ ع ــدُث التج ُث ح ــدَّ يتح

خــرو  2٤: 1٥-1٨، ٤0: ٣٤-٣٨، كيــف يجــب أن نفهــم هــذه الســحابة التــي نزلَــْت عــى 

؟ الجبــل عنــد التجــيِّ
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ــى أخــذ . ٣ ــد أنَّ متَّ ــى 1٧: ٥ إىل هــذه اآليــة؟ مــن املؤكَّ اقــرأْ تثنيــة 1٨: 1٥. كيــف يشــرُي متَّ

تثنيــة 1٨ بعــن االعتبــار، فــاذا قيــل لنــا عــن يســوع؟

ــا . ٤ ــى فيه ــتخِدُم متَّ ــذاِن يس ــدان الل ــاهدان الوحي ــا الش ــى 1٧: ٦ و2٧: ٥٤ ه ــل متَّ إنجي

ــة إفوبيثيســان ســفودرا، والتــي لهــا عالقــة بالرعــب أو االمتــالء بالخــوف.  العبــارة اليونانيَّ

تــْي التجــيِّ والصلــب؟ هــل مــن أوجــه تشــابه أخــرى بــن قصَّ

أسئلٌة للمناقشة:

ٌة غامضــٌة قبــل أســبوٍع مــن حــدوث التجــيِّ يقــوُل . 1 يســبُق الــرد الثــاليث عــن التجــيِّ نبــوَّ

ــا قَْوًمــا الَ يَُذوقُــوَن الَْمــْوَت َحتَّــى  ــاِم هُهَن فيهــا املســيح، »الَْحــقَّ أَقُــوُل لَُكــْم: إِنَّ ِمــَن الِْقيَ

ــا ٩: 2٧(.  ــس ٩: 1؛ لوق ــْع مرق ــى 1٦: 2٨؛ راِج ــه« )متَّ ــا يِف َملَُكوتِ ــاِن آتِيً ــَن اإلِنَْس ــَرُوا ابْ يَ

يــن والالهوتيِّــن بــأنَّ التجــي هــو تحقيــٌق لهــذه النبــوَّة. هــل هــذا  يجــادُل بعــُض املفرِّ

محتمــل؟ ملــاذا؟

متيــُل بشــارُة متَّــى عــى وجــه الخصــوص إىل تصويــر يســوع عــى أنَّــه »مــوىس الجديــد«. . 2

ــُة التجــيِّ يف ترســيخ هــذا الفهــم عــن املســيح؟ مــا هــي أوُجــه التشــابه  كيــف تســاهُم قصَّ

واالختــالف بــن مــوىس ويســوع؟

ملاذا برأيَك أظهر يسوُع مجَده لثالثٍة فقط من تالميذه وليس لجميعهم؟. ٣

تطبيق:

ــا . 1 ــُن َجِميًع ــل 2 كورنثــوس ٣: 1٨ القائلــة: »َونَْح ــا هــذا األســبوع يف قــراءة وتأمُّ ارصْف وقتً

ــورَِة َعيِْنَهــا، ِمــْن  ُ إِىَل تِلْــَك الصُّ نَاِظِريــَن َمْجــَد الــرَّبِّ ِبَوْجــٍه َمْكُشــوٍف، كَــَا يِف ِمــرْآٍة، نَتََغــريَّ

َمْجــٍد إِىَل َمْجــٍد«.

ــك، . 2 ــُر كذل ــِن األم ــا؟ إن مل يك ــي إليه ــل تصغ ــربِّ يف العظــة أســبوعيًّا. فه ــَة ال نســمُع كلم

ــوم. ــدًءا مــن الي ــك ب ــام بذل ــْم عــى القي صمِّ
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٧

الدخوُل االنتصاريُّ

المقدِّمة:

ــك  ــرِصًا إىل أورشــليم، فعــَل ذل ــِل« ُمنت ــارِصَِة الَْجلِي ــْن نَ ــِذي ِم ــيُّ الَّ ــوُع النَِّب عندمــا دخــَل »يَُس

تحقيًقــا لوعــد العهــد القديــم بــأْن يــأيت ملــُك إرسائيــل إىل املدينــة راكبًــا عــى أتــاٍن. يف هــذه 

ــا  ــا وملكن املحــارضة، ســوف يســتعرُض د. ســرول املراكــز الثالثــة ليســوع كوســيط، فهــو نبيُّن

وأيًضــا رئيــُس كهنتنــا األعظــم.

األهداُف التعليميَّة:

1 . . أن تكون قادًرا عى توضيح دور املسيح كنبيٍّ

أن تكون قادًرا عى توضيح دور املسيح ككاهٍن.. 2

أن تكون قادًرا عى توضيح دور املسيح كملٍك.. ٣

اْقِتباسات:

يشــغُل يســوع ثالثــة مراكــز، فهــو نبــيٌّ ميثِّــُل اللــه أمــام الشــعب، وكاهــن ينــوُب عــن الشــعب 

أمــام اللــه، وهــو أيًضــا ملــٌك يف رئاســته لــكلِّ البرشيَّــة. 

— هريمان بافينك

بَشــْغل املســيح منصبــه وأداء دوره –كنبــيٍّ وكاهــٍن وملــٍك عــى الكنيســة- يســتطيُع أْن يفديَنــا 

ــورة يف  ــازات املذك ــع االمتي ــى جمي ــوًرا ع ــُل ف ــا نحص ــا يجعلُن ــذا م ــا. وه ــنا ويخلَِّصن َس ويقدِّ
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اإلنجيــل – التــي متكُِّننــا مــن الوصــول إىل اللــه بالنعمــة هنــا، ويف املجــد العتيــد الحًقــا، وهــو 

يخلِّصنــا؛ ألَنَّــه الوســيط بــن اللــه والنــاس. 

— جون أوين

الخطوُط العريضُة للُمحاَضَرة:

مة: أوَّاًل. املقدِّ

كان التجيِّ لحظَة مجٍد وفرٍح غري مسبوقٍة لألشخاص الذين عايَُنوها.أ. 

تحوََّل الفرُح إىل يأٍس حن ذكَّرهم يسوُع أنَّه ذاهب إىل أورشليم حيث سيتألَُّم وميوُت.ب. 

ثانيًا. الدخول االنتصاري:

نجُد رسَد الدخول االنتصاري إىل أورشليم يف متَّى 21. أ. 

 ملاذا نظَّم يسوُع مثل هذا الدخول العظيم؟ب. 

تخرُنا بشارُة متَّى أنَّه فعَل ذلك من أجل تتميم نبوَّة العهد القديم.ت. 

يف الدخول االنتصارّي، تمَّ عرُض مركزيْن للمسيح ها: النبي وامللك.ث. 

، مل يكن يسوع يريُد من تالميذه أن يخروا أحًدا أنَّه املسيح. .  قبل الدخول االنتصاريِّ

كان لدى الشعب مفهوٌم خاطٌئ ملا سيفعلُُه املسيح.ح. 

ــَز املســيُح عــى دور املســيَّا  .  ــا ركَّ توقَّــَع النــاس محاربًــا عظيــًا يحرِّرُهــم مــن نــري رومــا، إنَّ

كعبــٍد متألِّــم.

عند دخوله االنتصارّي، مل يعد يسوع يُْخفي هويَّته.د. 

ثالثًا. مراكُز املسيح:

املراكز الثالثة هي مراكُز أدَّاها نوٌع من الوسيط.أ. 

املســيح وحــده الوســيط بــن اللــه واإلنســان، ولكــن هــذا ال يعنــي أنَّ األشــكال األدىن لخدمــة ب. 

الوســيط مل تكــن فاعلــًة يف زمــن العهــد القديــم.

ما منَح هذه املراكز دور الوساطة هو أنَّها عبارة عن وقوف بن الله والشعب.ت. 
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رابًعا. النبي:

النبيُّ األسمى عى اإلطالق هو يسوع.أ. 

يسوع ال يعلُن كلمَة الله فحسب، بل إنَّه هو كلمة الله.ب. 

ــارص ت.  ــة والعن ــارص الذاتيَّ ى العن ــمَّ ــا يس ــُق مب ــاء، يتعلَّ ــائر األنبي ــوع وس ــن يس ــرق ب الف

ة. املوضوعيَّــة للنبــوَّ

معظم اإلعالنات النبويَّة التي أعلَنها يسوع كانت تتعلَّق به.ث. 

خامًسا. الكاهن:

كان لعمل الكهنة أيًضا أبعاٌد ذاتيٌّة وموضوعيٌّة.أ. 

لقد شاركوا ذاتيًّا يف التقِدمات. ب. 

تهم األساسيَّة تقديم الذبائح بالنيابة عن الشعب.ت.  كانت مهمَّ

ُمها هي ذبيحة نفسه.ث.  ُم يسوع الذبيحة، فإنَّ الذبيحة التي يقدِّ حن يقدِّ

َمها الكهنُة يف العهد القديم كانت رمزيًَّة تشرُي إىل املسيح. .  كافَّة الذبائح التي قدَّ

مل يســتطْع معــارصو يســوع أْن يفهمــوا كيــف ميكــن لــه أن يكــون كاهًنــا وملــًكا ألنَّ املَلـِـك كان ح. 

مــن ســبط يهــوذا والكاهــن مــن ســبط الوي.

إنَّ يسوع كاهٌن عى رتبة ملك صادق، وهي رتبة كهنوت أعى من رتبة الالويِّن. . 

سادًسا. املَلِك:

أثناء الدخول االنتصارّي، يتمُّ التشديد عى مركز امللك.أ. 

ففي العهد القديم مل يكن امللك مستقالًّ بذاته.ب. 

َق ُحْكَم الله.ت.  كان امللك خاضًعا لرشيعة الله وكان يُفرَض به أن يحقِّ

يسوع هو ابُن داود وربُّه. ث. 

ُم كافََّة وعود العهد القديم املتعلِّقة باملَلِك اآليت. .  يسوع هو من يتمِّ

لهذا امللك، سيُْعِطي الله كلَّ سلطاٍن يف الساء وعى األرض.ح. 
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أسئلٌة للدراسة:

اقــرأْ خــرو  ٧: 1، تثنيــة 1٨: 1٨. مــا هــا العنــرصان املرتبطــان بوظيفــة النبــي؟ تلميــح: . 1

عنــرص تســلِيمي؛ واآلخــر فاعــل.

ُمها لنا كلٌّ من النصوص التالية عن وظيفة املسيح النبويَّة؟. 2 ما الصورة التي تقدِّ

أعال الرسل ٣: 22-2٣أ. 

لوقا 1٣: ٣٣ب. 

يوحنَّا ٨: 2٦-2٨ت. 

ــا هــذا . ٣ ــن ٥: 1. مــاذا يخرُن ــُف مركــز الكاهــن هــو عرانيِّ ــذي يَِص إنَّ النــصَّ الكالســيك ال

النــصُّ عــن الكهنــة؟

تْن، فا ها بحسب اآليتْن التاليتْن:. ٤ ينطوي َعَمُل املسيح الكهنويت عى مهمَّ

عرانيِّن 10: 1٤أ. 

عرانيِّن ٧: 2٥ ب. 

ماذا تعلِّمنا كلٌّ من النصوص التالية عن ُملِْك املسيح؟. ٥

مزمور 2: ٦أ. 

إشعياء ٩: ٦-٧ب. 

دانيال ٧: 1٤ت. 

لوقا 1: ٣٣ث. 

أعال الرسل 2: ٣0-٣٦ . 

كولوس 1: 1٣ح. 

رؤيا 1: ٥ . 

أسئلٌة للمناقشة:

ــد، وكلمــة اللــه املكتوبــة، وكلمــة اللــه التــي . 1 كيــف تَِصــُف العالقــة بــن كلمــة اللــه املتجسِّ

تــمَّ التبشــري بهــا؟

طبًقــا لعرانيِّــن، متَّــم يســوع كلَّ مــا ترمــز إليــه ذبائــُح العهــد القديــم والكهنــوت عندمــا . 2

ــُش  ــَت تناق ــم. إذا كن ــة العظي ــس الكهن ــه رئي ــع بصفت ــدًة للجمي ــرًَّة واح ــه م َم نفس ــدَّ ق
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اس مــع أحــد الكاثوليــك، فكيــف تشــكُِّل رســالة  الكهنــوت الكاثوليــك وذبائــح القــدَّ

ــتَك؟ ــن مناقش العراني

س عــن يســوع بصفتــه »رئيــس ُملُــوِك األَرِْض«، فهــل هــذا . ٣ ُث الكتــاب املقــدَّ عندمــا يتحــدَّ

ــوع  ــا ليس ــن خضوعه ــًة ع ــًة وعلنيَّ ــرِّ رصاح ــا أن تع ــٍة عليه ــٍة وطنيَّ ــي أنَّ كلَّ حكوم يعن

ــاين للمســيح؟ ملــاذا؟ املســيح قبــل املجــيء الث

تطبيق:

ــن. . 1 ــن أجــل اآلخري ع بالصــالة م ــوُّون للتشــفُّ ــا ونحــن مدع ُع يســوع فين ــا يتشــفَّ ــا م دائً

ــُه. ــٍم تعرفُ ــخص متألِّ ــل ش ــن أج ــالة م ــا اآلن يف الص ارصْف وقتً

ــْل كيــف يخــدُم كلٌّ . 2 ــل يف كلِّ مركــٍز مــن مراكــز املســيح. تأمَّ خــْذ وقتًــا هــذا األســبوع للتأمُّ

منهــم خالصــَك.
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٨

العشاُء األخري

المقدِّمة:

ــِل الِفصــح. كان عيــُد  ــن غــري املؤمنــن بَحَم ــَز شــعُب اللــه عــن املرصيِّ يف العهــد القديــم، متيَّ

الفصــح عالمــًة عــى خــرو  شــعب إرسائيــل مــن مــرص. وصــَف أنبيــاُء العهــد القديــم الفــداَء 

املســتقبيَّ إلرسائيــل عــى أنَّــُه خــروٌ  جديــٌد. يف هــذه املحــارضة، يلقــي د. ســرول نظــرًة عــى 

ًحــا كيــف أنَّ املســيح هــو َحَمــُل الفصــح يف هــذا العشــاء الــذي يشــرُي إىل  العشــاء األخــري، موضِّ

الخــرو  األعظــم، والفــداء مــن العبوديَّــة والخطيَّــة واملــوت.

األهداُف التعليميَّة:

يَّة عيد الفصح يف العهد القديم.. 1 أن تكون قادًرا عى توضيح أهمِّ

2 .. أن تكون قادًرا عى تفسري املعنى الرئيي لعشاء الربِّ

اْقِتباسات:

ــَس  ــِرُُہ، أَلَيْ ــِذي نَْك ــُز الَّ ــَة َدِم الَْمِســيِح؟ الُْخبْ ــا، أَلَيَْســْت ِهــَي رَشِكَ ــي نُبَارِكَُه ــِة الَِّت »كَأُْس الَْرَكَ

ــَة َجَســِد الَْمِســيِح؟« ُهــَو رَشِكَ

— 1 كورنثوس 10: 1٦

إْن كان املســيُح هــو رأُســنا وســاكٌن فينــا، فهــو ينقــُل إلينــا حياتَــه، وليــس لنــا مــا نأمــُل فيــه 

س تكمــُن يف هــذا- املســيح، مــن  ــى نتَِّحــَد بجســده. إنَّ الحقيقــة الكاملــة للعشــاء املقــدَّ حتَّ

خــالل تطعيمنــا يف جســده، يجعلُنــا رشكاء يف جســده ودمــه، ليــس هــذا فحســب بــل يغــرُس 
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فينــا الحيــاة التــي كالُهــا يف شــخصه: ألنَّ جســده ال يــؤكَُل مــن أجــل أي غايــٍة أخــرى ســوى 

منِحنــا الحيــاة. 

— جون كالفن

الخطوُط العريضُة للُمحاَضَرة:

مة: أوَّاًل. املقدِّ

استقبلَِت الجموُع يسوع بحاسٍة، فأغضَب دخولُُه االنتصاريُّ رجاَل الدين.أ. 

ــرون ب.  ــادة يتآم ــري، كان الق ــد الفط ــتعداُد لعي ــمُّ االس ــا كان يت ــه بين ــا إِنَّ ــل لن ــا 22، قي يف لوق

ــوع. ــن يس ــص م للتخلُّ

يف الوقت نفسه، كان يسوُع يستعدُّ لالحتفال بعيد الفصح مع تالميذه.ت. 

ثانيًا. وملّا جاءت الساعة:

هنا بدأ يسوع بالدخول يف ما يُْعرَُف »بآالِمِه«.أ. 

كان يسوُع عى درايٍة كاملة مبقتله الوشيك.ب. 

اَعُة...«.ت.  ون لعيد الفصح، نقرأ أنَّه »َولَاَّ كَانَِت السَّ فيا كانوا يستعدُّ

خالل خدمة يسوع متَِّت اإلشارُة مرَّاٍت عّدًة إىل ساعته.ث. 

يقوُل مرَّاٍت عديدًة، »لَْم تَأِْت َساَعِتي بَْعُد«. . 

ساعُة األزمة وشيكٌة اآلن.ح. 

ثالثًا. عيُد الفصح:

كان الفصُح يُْحِيي ذكرى عمل الله الفدايّئ حن خلََّص شعبَُه عند الخرو  من مرص.أ. 

أثناء الربة العارشة، أمَر اللُه شعبه بوْضعِ َدِم الَحَمِل عى قوائم األبواب.ب. 

كان مالُك املوِت يعُرُ عن البيوت التي تمَّ َوْضُع دِم الحمل عليها ليصوَن أبكارها. ت. 

بعدما صان الله شعَب إرسائيل وأدان املرصيِّن، أخر  شعبه من العبوديَّة يف مرص.ث. 

َ ألبنائــه ســبب احتفالهــم  .  كان يتــمُّ االحتفــال بعيــد الفصــح كلَّ ســنٍة، وكان عــى األب أن يفــرِّ

بعشــاء الفصــح.

كان عيد الفصح دعوًة إلحياء ذكًرى، واالحتفال بأمٍر تمَّ يف املايض.ح. 
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يتطلَّــُع عيــُد الفصــح أيًضــا إىل املســتقبل، حــن كاَن يتــمُّ ذبـْـُح َحَمــِل الفصــح الكامــل، مــا يختــُم  . 

نظــام تقديــم الذبائــح مــرًَّة وإىل األبــد.

ــة د.  ــة الخطيَّ ســيكوُن الفصــُح املســتقبيُّ عالمــًة عــى بدايــة خــروٍ  جديــٍد وعظيــٍم مــن عبوديَّ

واملــوت- الشــيطان بحــدِّ ذاتــه.

رابًعا. العشاء األخري:

َها. أ.  َجَمَع يسوُع تالميَذہ يف عيد الفصح، وبينا كان ميارُس طقوس الفصح، غريَّ

الشــخُص الوحيــُد يف العــامل الــذي كان يتمتَّــُع بالســلطان للقيــام بتلــك التغيــريات يف الطقــوس ب. 

كان يســوع نفســه، ألنَّ الفصــح كان يتعلَّــُق بــه.

يسوع هو َحَمُل الفصح.ت. 

ففي العلِّيَّة ُولَِدْت كنيسة العهد الجديد.ث. 

إّن العهــد الجديــد الــذي أنشــأه يســوع يف العلِّيَّــة متَّــِت املصادقــُة عليــه بــدم يســوع نفســه يف  . 

اليــوم التــايل.

َ معنى الخبز عر القول »َهَذا ُهَو َجَسِدي«. ح.  بعد أْن أََخَذ الخبز، غريَّ

مثََّة جدٌل ال ينتهي بشأن ما قََصَدُہ يسوع بقوله هذه الكلات. . 

َ يســوُع مْعَنــى الــكأس قائــاًل: »َهــِذِہ الـْـَكأُْس ِهــَي الَْعْهــُد الَْجِديــُد ِبَدِمــي الَّــِذي يُْســَفُك د.  كــا غــريَّ

ِمــْن أَْجــِل َمْغِفــرَِة َخطَاياكـُـْم«.

ــد ذ.  ــون بفريضــة العه ــه يف الكنيســة األوىل، كان املســيحيُّون يجتمعــون ويحتفل ــت أنَّ ــن الالف م

ــا.  يَّته ــد هــذه مــرًَّة يف األســبوع إذ أدركــوا مــدى أهمِّ الجدي

خامًسا. َمْعنى العشاء:

تنقسُم الكنائس بشكٍل ميؤوٍس منه يف فهمها ملا يحدُث أثناء االحتفال بعشاء الرّب.أ. 

ــُة عقيــدَة التحــوُّل أي أن جوهــر الخبــز والخمــر يتحــوَّالن، لكــنَّ ب.  وضَعــِت الكنيســُة الكاثوليكيَّ

مظاهــر الخبــز والخمــر تبقــى نفســها. 

ــارص، ت.  ــارٌض يف العن ــيح ح ــن املس ــز، ولك ــر الخب ــري يف جوه ــه ال تغي ــر إنَّ ــن لوث ــال مارت ق

ــا. ــا، وداخله وتحته
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ــها يف ث.  ــمَّ تدريس ــي ت ــيح الت ــدة املس ــبب عقي ــْن بس ــع كال الرأيَ ــن م ــون كالف ــَف ج اختل

ــة. ــع خلقيدوني مجم

بحسب خلقيدونية، مل تؤلَّْه طبيعة يسوع البرشيَّة، بل حافظت عى صفاتها البرشيَّة. . 

الطبيعة البرشيَّة محدودٌة من حيث املكان.ح. 

َْت روما ولوثر ذلك بعقيدة نقل الصفات. .  فرَّ

يس أندرو يف سانفورد بوالية فلوريدا، نؤمن أنَّ املسيح حارٌض بطبيعته اإللهيَّة.د.  يف كنيسة القدِّ

أسئلٌة للدراسة:

اقرأْ خرو  12: 1-٥1، وأِجْب عن األسئلة التالية:. 1

ــٍد أ.  ــُه مــوىس أنَّ هــذا الفصــح ســيكون بدايــة تقويــٍم جدي ملــاذا مــن املهــمِّ أْن يخــَر الل

ــل؟ إلرسائي

ما األمر الرئييُّ الذي أَمَر اللُه بني إرسائيل أن يفعلوه استعداًدا لعيد الفصح؟ب. 

ــُز الفصــُح بــن عمــل الذبيحــة وعشــاء الذبيحــة؟ إذا كان األمــر كذلــك، فهــل ت.  هــل مييِّ

؟ ملــاذا؟ أكُْل الَحَمــل هــو َعَمــل الذبيحــة أم عشــاء الذبيحــة؟ هــل هــذا التمييــز مهــمٌّ

مــا رشط املشــاركة يف عيــد الفصــح الــذي تــمَّ التأكيــد عليــه مــراًرا وتكــراًرا يف خــرو  ث. 

12: ٤٣-٤٨؟

اقــرأْ متَّــى 2٦: 2٦. مــا األشــياء األربعــة التــي فعلَهــا يســوع بالخبز؟ مــا األمران اللــذاِن طلَب . 2

ــُن ليتورجيــا عيد  مــن تالميــذه ِفْعلَهــا بالخبــز؟ مــاذا قــال يســوُع عــن الخبــز؟ عــادًة تتضمَّ

الفصــح الكلــات التاليــة: »هــذا هــو خبــُز الِضيــِق الــذي أكلـَـه أجداُدنــا عنــد خروِجهم من 

أرض مــرص«. أَِمــَن املنطقــي أن نفــرض أنَّ اليهــود الذيــن قالــوا هــذه الكلــات اعتقــدوا 

ــَن املنطقــي أن  ــه أجدادهــم وهضمــوه؟ أِم ــذي أكل ــز نفســه ال ــوا يأكلــون الخب أنَّهــم كان

ــل  ــة يف عم ــاركتهم الحقيقيَّ ــارة إىل مش ــة لإلش ــذه اللغ ــتخدموا ه ــود اس ــرض أنَّ اليه نف

الفــداء الــذي اختــره أســالفُهم بأنفســهم؟ كيــف يســاعُد فهُمنــا للكلــات املســتخدَمة يف 

ليتورجيــا الفصــح العاديَّــة يف فهــِم كلــات يســوع عــن الخبــز؟

أسئلٌة للمناقشة:

يَّــة هــذا، إْن ُوِجــَدْت، يف فهِمنــا . 1 كان الفصــُح رسًّا جاعيًّــا عائليًّــا يف العهــد القديــم. مــا أهمِّ

عشــاَء الــرب؟
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ــوُّل . 2 ــدة التح ــل عقي س.« ه ــدَّ ــيٍء مق ــٌز ل ــه »رم ــرَّ بأنَّ ــة ال ــة الكاثوليكيَّ ــرُِّف الكنيس تَُع

ــف؟ ــك، كي ــر كذل ــف؟ إذا كان األم ــذا التعري ــع ه ــارُض م تتع

ـة حــول العشــاء الربــاين مــع مجمــع . ٣ كيــف تتعــارُض العقائــد الكاثوليكيَّــة واللوثريَـّ

خلقيدونيــة؟

تطبيق:

ــرَّة . 1 ــه. يف امل ــُة الل ــَك دينون ــُرَ عن ــه، وأن تع ــَص مــن غضــب الل ــه أن تخلُ ــا يعني ــر يف م فكِّ

ــدم  ــَك ب ــى ختم ــتيا( ع ــه )أفخارس ــكِر الل ــرب، اش ــاء ال ــا عش ــاوُل فيه ــي تتن ــة الت القادم

ــه. ــه وغضب ــن دينونت ــَك م ــل وإعفائ الحم

بــَك مــن مائــدة الــرب . 2 ــه يف هــذه املحــارضة ويســاعُدك عندمــا تقرُّ ــْر يف مــا تعلَّمتَ فكِّ

يف املســتقبل.
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٩

الَصْلب

المقدِّمة:

ــَل العقوبــة  َر عــى الصليــب وَحَم لقــد وصــَل عمــُل املســيح الفــدايئ إىل الــذروة عندمــا ُســمِّ

ــارٍة مرضيَّــٍة لعدالــة اللــه. يف هــذه املحــارضة، يــرشُح  ها. كان َصلْبُــُه َعَمــَل كفَّ التــي كُنَّــا نســتحقُّ

ــارًة لخطايانــا وفادينــا. د. ســرول مــا حــدَث عــى الصليــب، وكيــف كان املســيح كفَّ

األهداُف التعليميَّة:

ارًة لنا عى الصليب.. 1 أن تكون قادًرا عى رشح كيف كان املسيح كفَّ

أن تكون قادًرا عى توضيح معنى أْن يكون املسيح فادينا.. 2

اْقِتباسات:

حن أََرى صليَب َمْن

قََض فحاَز االنتصاْر

ِربحي أََرى خسارًة

وكُلَّ َمْجِد الكْوِن عاْر

— إِسحق واتس

َم ذبيحــة استحســاٍن بهــدف اســرضاء اإللــه. بينــا  يف الديانــة الوثنيَّــة، يحــاوُل اإلنســاُن أن يقــدِّ

ــارة لتهدئــة غضــب اللــه. اللــه هــو  يف الالهــوت املســيحي، أعلــَن اللــُه اآلُب أنَّ يســوع هــو الكفَّ

ــب  ُم الذبيحــة تحديــًدا كوســيلة للتجنُّ الفاعــل وهــو موضــوع اإلرضــاء. اللــه هــو الــذي يقــدِّ
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ــو  ــن ه ــه االب ــَرَْض، والل ــذي يُس ــو ال ــرض وه ــُح ال ــذي مين ــو ال ــُه اآلب ه ــه. إذن فالل غضب

ــة. ــارة املرضيَّ الكفَّ

— دي. أي. كارسون

الخطوُط العريضُة للُمحاَضَرة:

مة: أَوَّاًل. املقدِّ

قال الرسول بولس إنَّه مل يَْعزِم أْن يعرف شيئًا إالَّ املسيح وإيَّاُه مصلوبًا.أ. 

ما كان بولس يقوله هو أنَّنا يف الصلب نبلُغ ذروَة َعَمِل املسيح.ب. 

لو أنَّنا كنَّا شهود عياٍن للصلب بالتأكيد ما كنَّا لندرك أنَّنا ننظُر َعَمَل كّفارٍة.ت. 

نجُد تفسريًا ملعنى الَصلْب يف رسائل العهد الجديد.ث. 

ثانيًا. َعَمُل الكفارة:

يف رومية ٣: 21، يكتُب الرسول بولس تعليقْن حول تريرنا وارتباطه بعمل يسوع.أ. 

يقوُل بولس إِنَّه بسفك دم املسيح، تمَّ عمل كّفارٍة.ب. 

ارة.ت.  كان اليهوديُّ الذي يقرأُ هذا النصَّ يفهُمه عى ضوء احتفال العهد القديم بيوم الكفَّ

يف يــوم الكّفــارة، كان يدخــُل رئيــُس الكهنــة إىل قُــدس األقــداس ويــر ُّ الــدم عــى الغطــاء – ث. 

الــذي يشــري إىل عــر  اللــه.

يرمز هذا الفعل إىل رضورة وجود ذبيحة دٍم بهدف استيفاء متطلَّبات العدالة اإللهيَّة. . 

ارة هو عمل اسرضاء.ح.  عمل الكفَّ

حــن يــرِّر اللــُه شــعبه فهــو ال يفعــل ذلــك مبوجــب عمــل غفــراٍن مــن جانــٍب واحــٍد. ألّن ِفْعــَل  . 

ذلــك بــدون كّفــارٍة هــو انتهــاٌك لعدلــه.

ر عن الخطيَّة.د.  تذكِّرُنا رسالة العرانيِّن بأنَّ دم الثريان والتيوس ال يقِدُر أن يكفِّ

كانت تُغَفُر خطايا املؤمنن يف العهد القديم عى أساس دم املسيح املزمع أن يأيت.ذ. 

ثالثًا. الفداء:

تمَّ إرسال املسيح أيًضا ليحقِّق الفداء.أ. 

الفداء هو َعَمليَّة رشاٍء.ب. 
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ــمَّ ت.  ــخرة إىل أن يت ــة بالس ــهم للعبوديَّ ــون أنفس ــاس يُخِضع ــض الن ــم، كان بع ــد القدي يف العه

ــن. ــديد الدي تس

لقد افتُِدينا من العبوديَّة بدم املسيح.ث. 

ــى  .  ــِفَك ع ــذي ُس ــه ال ــن بدم ــَع الثم ــد َدفَ ــادي األســمى، وق ــويل والف ــب ال ــو القري يســوع ه

ــب. الصلي

رابًعا. حاِمل اللعَنة:

يف غالطية ٣، كتَب بولُس أنَّ املسيح افتدانا من لعنة الناموس. اللعنة هي نقيض الركة. أ. 

نناُل الركة التي َوَعَد اللُه إبراهيَم بها، كان ال بدَّ من معاقبة الخطيَّة.ب. 

مل يكتِف يسوُع بَحْمِل اللعنة، بل إنَّه صاَر لعنًة.ت. 

وملَّا َحَمَل يسوع خطايانا كلَّها، كان ذلك أبشع مشهٍد يف الكون.ث. 

وضَع اللُه اللعنة عى يسوع حتَّى ال نحمل نحن اللعنة. . 

ة يوم الجمعة.ح.  َل يسوُع اللعنة لفرة، لئالَّ تنتهي القصَّ تحمَّ

أسئلٌة للدراسة:

ــى 2٧: 2٤-٥٦. . 1 ــب يف متَّ ــة الصل ــرأْ قصَّ ــم اق ــور 22، ث ــعياء ٥2: 1٣-٥٣: 12، مزم ــرأْ إش اق

ــب؟ ــا حــَدَث عــى الصلي ــا مل ــم هــذه يف فهمن ــد القدي ــف تســاعُدنا نصــوص العه كي

ــق الصلــُب نبــوَّات . 2 اقــرأْ نصــوص العهــد القديــم التاليــة مــع مالحظــة ســياقها. كيــف حقَّ

العهــد القديــم هــذه، وبالنظــر إىل ســياقها، مــا مغــزى فهِمنــا للصلــب؟

مزمور ٦٩: 21أ. 

حزقيال ٣٧ب. 

عاموس ٨: ٩ت. 

زكريَّا 1٤: ٤-٥ث. 

ــة التجربــة يف متَّــى ٤: ٣، ٦. . ٣ قــارِن االســتهزاء الــذي تعــرََّض لــه يســوع يف متَّــى 2٧: ٤0 بقصَّ

هــل يعطينــا هــذا أيَّــة دالئــل حــول َمــا حــدَث عنــد الَصلـْـب؟
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أسئلٌة للمناقشة: 

يف محارضتــه، قــال الدكتــور ســرول: »كان َحَمــُل يســوَع لخطايانــا كلِّهــا أبشــَع مشــهٍد يف . 1

ــيٍّ يف درجــات  ــَب بشــكل فنِّ ــخ الَصلْ ــُد مــن الكنائــس عــر التاري الكــون«. صــوَّرِت العدي

ــريات  ــة التعب ــق مبالءم ــا يتعلَّ ــَك يف م ــن معتقداتِ ــر ع ــّض النظ ــا. بغ ــة تقريبً ــوان هادئ أل

الفِنيَّــة عــن الَصلـْـب، هــل تعتقــُد أنَّ َحْمــل املســيح للخطيَّــة، وتحوُّلــه إىل لعنــٍة، ومعاناتــه 

ــل غضــب اللــه عــى الصليــب نيابــًة عنَّــا كان عــى املســتوى الروحــي البحــت أم أنَّــه  وتحمُّ

أصبــح أبشــع مشــهٍد يف الكــون؟

كَتَــَب الالهــويت هــري بلوخــر يف مــا يتعلَّــق بالصلــب أنَّ اللــه هنــا »ارتكــَب جرميــة كــرى . 2

عندمــا ســمَح مبــوت الشــخص البــارِّ الوحيــد والتــي تُعتــَر العمليَّــة التــي أبطلـَـِت الخطيَّة«. 

كيــف يرتبــُط هــذا بتاريــخ إرسائيــل الكامــل مــن التمــرُّد املتواصــل؟ كيــف يســلُِّط تكويــن 

٥0: 20 الضــوء عــى هــذا الــرِّ العظيــم؟

تطبيق:

ــق كلَّ . 1 ــْر يف مــا يعنيــه لــَك أنَّ املســيح قــد حقَّ ــْل كولــوس 1: 1٣-1٤ اليــوم. فكِّ اقــرأْ وتأمَّ

هــذا مــن أجلــك مــن خــالل املعانــاة بســبب عقوبــة خطايــاك عــى الصليــب.

ــا )1 كورنثــوس 2: . 2 ــاه مصلوبً ــرَّر الرســول بولــس أالَّ يعــرَف شــيئًا إالَّ يســوع املســيح وإيّ ق

ــا، وعــن شــخص املســيح  ــاه مصلوبً ــا عــن يســوع املســيح وإيَّ 2(. هــذه الدراســة بأكمله

ــا نحــوك يف املســيح. ــه الفائــق التــي أظهرَه ــه عــى غنــى نعمت ــه. اشــُكِر الل وعمل
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١٠

القيامة

المقدِّمة:

ــد  ــب. فق ــى الصلي ــيح ع ــْوت املس ــد َم ــداء بع ــان الَصْع ــود والروم ــادُة اليه ــَس الق ــا تنفَّ رمبَّ

ــم. يف هــذه  ــم ورياَءهــم بحســب ظنِّه ــذي كشــَف رشَُّه تخلَّصــوا أخــريًا مــن هــذا الرجــل ال

ــُم  ــا كيــف أنَّهــا صمي ًح ــة لقيامــة يســوع، موضِّ ــة الفدائيَّ يَّ املحــارضة، يــرشُح د. ســرول األهمِّ

ــان املســيحي. اإلمي

األهداُف التعليميَّة:

ح معنى القول إنَّ املسيح قاَم من أجل تريرنا.. 1 أن تكون قادًرا عى رَشْ

ــإنَّ . 2 ــيُح ف ــِم املس ــه إذا مل يَُق ــس إنَّ ــول بول ــوُل الرس ــاذا يق ح مل ــى رَشْ ــادًرا ع ــون ق أن تك

ــا باطــل. إميانَن

اْقِتباسات:

. وال تتواَن عن التغنِّي بحمده، افرْح يا قلبي فقد قاَم الربُّ

فهو ُممِسٌك بيدَك ليقيمَك أنَت أيًضا معه.

فبموته َدفََن خطايانا،

وبقيامته كالذهب نقَّى حياتنا بل باألحرى برَّرنا.

— جور  هربرت
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ــتمرِّ يف  ــل املس ــى التأمُّ ــه ع َد نفَس ــوَّ ــْن ع ــل إالَّ َم ــركات اإلنجي ــن ب ــٌد م ــتفيُد أح ال يس

ــة. ــة املبارك القيام

— جون كالفن

الخطوُط العريضُة للُمحاَضَرة:

مة: أوَّاًل. املقدِّ

كيف ميكُن اعتبار قيامة املسيح جزًءا من َعَمله يف حن أن القيامة حدثت له؟أ. 

ة الروح القُدس.ب.  فهو أُقيَم بقوَّ

يف ما يتعلَّق بقيامة يسوع، أوَُّل أمٍر يجب أن ندركه هو أنَّه كان ميتًا فعاًل.ت. 

ثانيًا. قَْهر املوت:

يَِصُف بولُس قيامَة يسوع يف إطار مناقشته آلدم األوَّل والثاين.أ. 

جلَب آدُم األوَّل املوَت إىل العامل، بينا جلَب آدُم الثاين قيامًة من املوت.ب. 

بالقيامة تمَّ االنتصار عى العدوِّ األلّد، أي املوت.ت. 

هنا نرى املسيَح املُنترِصَ عى الشيطان والخطيَّة واملوت.ث. 

املسيح ال ينترُص عى املوت ألجل نفسه فقط. . 

يقيُم اللُه أيًضا جميع الذين هم يف املسيح.ح. 

يشارُك املؤمنون يف االنتصار عى املوت. . 

ثالثًا. أَقَاَمُه اللُه:

مل يُساهْم لعازر يف قيامته من بن األموات.أ. 

وفوَر إصدار يسوع األمر، عاَد لعازر إىل الحياة.ب. 

الروح القدس أقاَم يسوَع من املوت.ت. 

مــن املســتحيل أْن يظــلَّ يســوع ميتًــا إذ مل يُكــْن للمــوت أيَّ ممســٍك عليــه، فهــو مل يكــن ث. 

أبــًدا عبــًدا للخطيَّــة.
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رابًعا. أُِقيَم ألَْجِل تَْريرِنا:

يقوُل لنا العهُد الجديُد إنَّ يسوع أُِقيَم ألجل تريرنا.أ. 

 نحن نعلُم عن عالقة حياة املسيح وموته بتريرنا، ولكن ماذا عن قيامته؟ب. 

يف القيامة، يعلُن اآلُب أنَّه قَِبَل ذبيحَة املسيح. ت. 

خامًسا. َجَسُد الِقياَمة:

يُعلُِّمنــا الرســوُل بولــُس أنَّــه بالرغــم مــن أنَّ أجســادنا ُزرَِعــْت يف فســاٍد إالَّ أنَّهــا أُِقيَمــْت يف أ. 

عــدم فســاٍد.

توجد استمراريٌّة بن جسد يسوع قبل قيامته وبعدها، ولكن حدَث أيًضا تغيرٌي هائٌل.ب. 

الجسد الذي َخَرَ  من ذلك القر ال ميكُن له أبًدا أَن يُصاَب باالنحالل.ت. 

ــٌف عــن شــكل ث.  ــه مختل ــُم أنَّ ــا نعل ــد، لكنَّن ــاذا يشــبُه الجســَد املمجَّ ــط م ــرُف بالضب ال نع

أجســادنا اآلن.

يعطينا املسيُح طبيعًة برشيًّة جديدًة. . 

هم ليعيشوا إىل األبد.ح.  يستعيُد املسيُح صورَة الله يف شعبه ويُِعدُّ

كلُّ َمْن هو يف املسيح سيشارُك يف مجد قيامته.  . 

أسئلٌة للدراسة:

اقــرأْ نصــوَص العهــد القديــم التاليــة: مــا هــي اللمحــاُت عــن القيامــة التــي يف كلٍّ منهــا؟ . 1

مــا النصــوُص التــي يبــدو أنَّهــا تشــرُي إىل القيامــة الفرديَّــة؟ ومــا النصــوُص التــي يبــدو أنَّهــا 

ــة؟ ُث عــن »قيامــة« إرسائيــل كأمَّ تتحــدَّ

دانيال 12: 2-٣أ. 

إشعياء 2٦: 1٩ب. 

هوشع ٦: 1-2ت. 

حزقيال ٣٧: 1-1٤ث. 

أيُّوب 1٩: 2٣-2٧ . 

يناقــُش الرســول بولــس قيامــة املؤمنــن يف مقاطــع عديــدة. أحــد املقاطــع األكــر تفصيــاًل . 2

هــو 1 تســالونيك ٤: 1٣-1٨. وفًقــا لآيتــن 1٦، 1٧، مــاذا ســيحدُث عندمــا يعــودُ املســيح؟
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أحــد النصــْن الرئيســيْن عــن قيامــة املؤمــن هــو 2 كورنثــوس ٤: ٧-٥: 10. كيــف يصــُف . ٣

ــريُّ  ــُف التغ ــف يِص ــن يف ٤: ٧-1٨؟ كي ــة للمؤم ــة الداخليَّ ــايل يف الطبيع ــريُّ الح ــس التغ بول

ــن يف ٥: 1-10؟ ــِد املؤم ــتقبي لَجَس املس

ث عــن القيامــة هــو 1 كورنثــوس 1٥. . ٤ ــذي يتحــدَّ ــد ال األصحــاح الرئيــي يف العهــد الجدي

اقــرأْ هــذا األصحــاح وأِجــْب عــن األســئلة التاليــة:

ما السؤال الذي يجيُب عليه بولس يف هذا األصحاح وفًقا لآية 12؟أ. 

بالعودة إىل اآليات 1٣-1٩، ما هي عواقب إنكارهم قيامة األموات؟ب. 

ما هو ترتيب القيامة حسب اآلية 2٣؟ت. 

يَّة اإلسخاتولوجية للقيامة حسب اآليات 2٤-2٨؟ث.  ما أهمِّ

ما الفرق بن القيامة وإحياء األموات حسب اآليات ٣٥-٤٩؟ . 

كيف ترتبُط القيامة بانتصار الله عى املوت حسب اآليات ٥0-٥٨؟ح. 

أسئلٌة للمناقشة:

وفًقــا لبولــس، إْن مل يكــِن املســيح قــد قــام، فــإنَّ اإلميــان املســيحي باطــل )1 كــو 1٥: 1٧-. 1

1٩(. ملــاذا القيامــة مركزيَّــة بالنســبة لإلميــان املســيحي؟

يف 2 تيموثــاوس 2: 1٦-1٩، نقــرأُ عــن رَُجلـَـْن أعلنــا أنَّ القيامــة قــد حدثــْت بالفعــل. مبــا أنَّ . 2

قيامــة يســوع قــد حدثــْت بالفعــل، فقــد كانــا يشــريان بوضــوٍح إىل قيامــة املؤمنــن. ملــاذا 

ة؟ أداَن الرســوُل بولــس هــذا التعليــم بشــدَّ

ــادنا . ٣ ــن أجس ــال ب ــتمراريََّة واالنفص ــُف االس ــف تَِص ــوس 1٥، كي ــرأَت 1 كورنث ــد أْن ق بع

ــة؟ ــا يف القيام ــنحصُل عليه ــي س ــاد الت ــة واألجس الحاليَّ

تطبيق:

إنَّ رجــاء القيامــة يجعــُل املســيحيِّن ال يحزنــون عــى مــوت أحبَّائهــم مثــل غــري املؤمنــن. . 1

ــدوا  ــن رق ــن الذي ــا باملؤمن ــا م ــنلتقي يوًم ــا س ــوت وأنَّن ــوكة امل ــزََم ش ــه ه ــه أنَّ ــكِر الل اش

ــوا مــع الــرب. ليكون

ــْر يف الحيــاة األبديَّــة حيــث ال مــوت وال حــزن وال بــكاء . 2 ــْل يف رؤيــا 21: 1-٤. فكِّ اقــرأْ وتأمَّ

وال أمل.
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١١

الصعود

المقدِّمة:

ــا طويــاًل يف التفكــري يف والدة يســوع وَمْوتــه وقيامتــه ومجيئــه الثــاين،  يقــي املســيحيُّون وقتً

ــا مــا يتــمُّ التغــايض عــن صعــود املســيح. ومــع ذلــك، كان الصعــود هــو الحــدُث  ولكــن غالبً

ــه إىل املجــد. يف هــذه املحــارضة، يــرشُح د. ســرول  ــج املســيح، وعودت ــه تتوي ــذي اتَّســم ب ال

ــة صعــود املســيح. يَّ ســبب أهمِّ

األهداُف التعليميَّة:

أن تفهم مكانة الصعود يف تاريخ الفداء. . 1

ة حدثَْت بسبب صعود املسيح. . 2 ح أربعة أمور هامَّ أن تكون قادًرا عى رَشْ

اْقِتباسات:

ــارة عــى  ــد، والكفَّ يســتنُد اإلميــان عــى أربعــة أركان أساســيَّة، وهــي: الهــوت املســيح، والتجسُّ

ــة فهــو إكــال  ــا للبقيَّ ــَر تاًج ــا هــو األروع الــذي يُعت الصليــب، والصعــود إىل العــر . وآخرُه

ــرة  ــيحيَّة، والثم ــاة املس ــمُّ يف الحي ــو األه ــذا فه ــيح. ول ــا باملس ــُه لن ــه الل ــذي صَنَع ــالن ال اإلع

املجيــدة لــكلِّ مــا َســبَق.

— أندرو موراي

ُد بعــض  ُم صعــوُد املســيح وحياتُنــا الصاعــدة فيــه شــهادًة ضــدَّ الــروح املادِّيَّــة التــي تهــدِّ يقــدِّ

دوائرنــا للتغلُّــِب عــى تلــك االهتامــات التــي تنصــُب لهــا عرًشــا يف املجــال الروحــي واألبــدي. 
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وقــد كان رئيــُس الكهنــة يصــيِّ يف الكنيســة قائــاًل »رسســوم كــوردا« –أي »ارْفَُعــوا قلوبَُكــم«– 

س، وتجيبــه الكنيســة ســاجدًة »هبيمــوس دومينــوم« – أي  عندمــا يقــُف عنــد املذبــح املقــدَّ

.» »نعــم نَرْفَُعهــا إىل الــربِّ

— إتْش ِب سويت

الخطوُط العريضُة للُمحاَضَرة:

مة: أّواًل. املقدِّ

إن كان مثّة بُْعٌد يف حياة املسيح وعمله مهمٌل يف الكنيسة اليوم، فهو صعوده.أ. 

ارة.ب.  ة الكفَّ الصعود هو عودة املسيح إىل الساء بعد إمتام مهمَّ

ثانيًا. الصعود:

س، يف آخــر إنجيلــه وأيًضــا يف األصحــاح أ.  يخرنــا لوقــا عــن الصعــود يف مكانــْن يف الكتــاب املقــدَّ

األوَّل مــن ســفر أعــال الرســل.

يخرُنا لوقا يف إنجيله أنَّه بعد الصعود، رََجَع التالميذ إىل أورشليم بفرٍح عظيٍم.ب. 

مل يشعروا أبًدا بالفرح لرحيله، لكنَّهم فهموا أين ذهب وملاذا، وكان هذا سبَب فَرَِحهم.ت. 

أربعــُة أمــوٍر تحــُدُث جــرَّاء صعــود يســوع، وهــذه األمــور األربعــة تدعــُم فكــرَة اســتفادتِنا ث. 

مــن انطالقــه.

ثالثًا. السموُّ إىل املجد:

ُث يســوع عــن املجــد الــذي كان لــه مــع اآلب قبــل َخلْــِق العــامل ويتطلَّــُع أ.  ــا 1٧، يتحــدَّ يف يوحنَّ

إىل االســتمتاع بــه مــرًَّة أخــرى. 

عند الصعود، سوف يرجُع يسوع إىل عالَِم املجد. ب. 

كان اإلذالل قد انتهى، وحان وقُت التمجيد.ت. 

رابًعا. يوم الخمسن:

َ يسوُع لتالميذه أنَّه سينطلُق، لك يرسَل إليهم باراقليط آخر.أ.  فرَّ

الباراقليط األساس هو يسوع، الروح القدس هو باراقليط آخر.ب. 

كانت تُطلَُق تسمية باراقليط عى محامي العائلة يف العامل القديم.ت. 
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كلمة »باراقليط« تعني »املدعوَّ للوقوف إىل جانبَك«.ث. 

ًة. .  أرسَل يسوع باراقليط ليعطَي شعبه قوَّ

كان أحُد أهمِّ أسباب صعود يسوع هو حلول يوم الخمسن.ح. 

ــا  .  ته ــم مهمَّ ــن تتمي ــا م ــة لتمكينه ــى الكنيس ــدس ع ــروح الق ــكَب ال ــن، انس ــوم الخمس يف ي

ــة.  األرضيَّ

خامًسا. تتويج املَلِك:

األمر الثالث الذي َحَدَث عند صعود املسيح هو تتويجه.أ. 

جلَس املسيُح عن مين اآلب حيث ناَل السلطان. ب. 

إنَّ ملكوت الله ليس شيئًا بعيًدا متعلًِّقا باملستقبل.ت. 

لقد بدأ امللكوت ألنَّ امللك قد تُوَِّ .ث. 

يُشاُر إىل جلوسه عن مين اآلب »بالتجليس«. . 

يسوُع اآلن هو ملُك امللوك وربُّ األرباب.ح. 

سادًسا. شفاَعُة رئيِس الكهنة:

األمــُر الرابــع الــذي يحــدُث أثنــاء الصعــود، هــو أنَّ يســوع رئيــُس كهنتنــا يدخــُل إىل املســكن أ. 

ــْدس األقــداس حيــث يلعــُب دوَر الكاهــِن وامللــِك ألجلنــا. الســاوّي، إىل قُ

َع كرئيس كهنٍة.ب.  عملُُه الكهنويتُّ الرئييُّ اآلن هو أن يتشفَّ

ُم الذبائح عنَّا يف الساء.ت.  هو ال يقدِّ

يصيِّ يسوُع أن يحفَظ اآلُب هؤالء الذين أعطاهم له.ث. 

إنَّه يصيِّ من أجل مثابرتنا. . 

أسئلٌة للدراسة:

اقــرأْ أعــال الرســل 1: ٦-٨. مــا هــي الكلــات األخــرية التــي قالَهــا يســوُع قبــل صعــوده؟ . 1

ــُة األخــرية لهــم؟ هــل  ــْك ينتظــروه؟ مــا هــي املأموريَّ ــذه ل ــه لتالمي ــذي قال مــا الوعــد ال

ــي  ــؤال األص ــى الس ــة ع ــة إجاب ــكال مبثاب ــن األش ــكٍل م ــأيِّ ش ــم ب ــرية له ــُه األخ مأموريَّتُ

ــة ٦؟ ــذ يف اآلي للتالمي
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اقرأْ أعال الرسل 1: ٩-11.. 2

قــارْن هــذه اآليــات مــع دانيــال ٧: 1٣-1٤. مــا أوجــه التشــابه التــي تكتِشــُفها؟ يف ضــوء أ. 

أعــال الرســل 2: 22-٣٦، هــل كان صعــوُد املســيح هــو تحقيــٌق لنبــوَّة دانيــال؟ 

كيف يؤكُِّد لوقا رؤية الصعود يف اآليات ٩-11؟ب. 

لة يف لوقا ٩: ٣0؛ 2٤: ٤؟ت.  كيف يقاَرُن ظهور الرجلْن باألحداث املسجَّ

يخرُنــا ســفر العرانيِّــن عــن خدمــة يســوع كرئيــس كهنتنــا العظيــم. مــاذا يضيــُف كلٌّ مــن . ٣

النصــوص التاليــة إىل فهمنــا لهــذه الخدمــة؟

عرانيِّن ٤: 1٤-1٦.أ. 

عرانيِّن ٥: ٩ب. 

عرانيِّن ٧: 2٣-2٨ت. 

عرانيِّن ٨: 1-1٣ث. 

عرانيِّن ٩: 11-1٤ . 

عرانيِّن ٩: 2٣-2٨ح. 

عرانيِّن 10: 11-1٤ . 

أسئلٌة للمناقشة:

ٌة عــن مجــيء املســيح الثاين. . 1 يــن بــأنَّ دانيــال ٧: 1٣-1٤ هــي نبــوَّ يجــادُل العديــد مــن املفرِّ

ــاِرْن  ًة عــن صعــود املســيح. ق ــوَّ ــت نب ــا كان ــٍة أخــرى، جــادَل جــون كالفــن بأنَّه مــن ناحي

ــالونيك ٤: 1٦  ــع 1 تس ــود( م ــل 1: ٩-11 )رسد الصع ــال الرس ــع أع ــال ٧: 1٣-1٤ م داني

ة العهــد الجديــد عــن املجــيء الثــاين(، أيٌّ منهــا هــو التفســري األقــوى لدانيــال ٧. ملــاذا؟ )نبــوَّ

ــدي ألعــال الرســل 1: . 2 ــراًرا أنَّ التفســري التقلي ــراًرا وتك ــون واملتشــكِّكون م عــي الليراليُّ يدَّ

ــٌف مــن ثــالث طبقــات، باإلضافــة  ــه مؤلَّ ــٍف للكــون بأنَّ ــي الفهــم الزائ ٩-11 يســتلزُم تبنِّ

ــراض يف  ــذا االع ــاُر ه ــا يُث ــريًا م ــاء. كث ــا يف الفض ــكاٍن م ــُع يف م ــاء تق ــرة أنَّ الس إىل فك

ــُب  ــان وجــون شــيلبي ســبونج. لكــن هــل يتطلَّ ــف بولت ــل رودول ــات أشــخاص مث كتاب

ق أنَّ الســاء تقــُع يف مــكاٍن مــا فــوق  التفســري التقليــدي ألعــال الرســل 1: ٩-11 أن نصــدِّ

ــٌد روحــيٌّ مختلــٌف للوجــود؟ إذا كان األمــر كذلــك، مــا هــي  الســحاب؟ هــل للســاء بُْع

األســباب مــن تعليميَّــة أو غريهــا، التــي كانــت لــدى يســوع ليصعــَد بشــكٍل مــريئٍّ ملســافة 

معيَّنــة قبــل الدخــول إىل مجــال وجــود الســاء؟
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تطبيق:

اقــرأْ كلــات الرجلــْن للتالميــذ يف أعــال الرســل 1: 11. َضــْع يف اعتبــارك مــا يعنيــه هــذا . 1

ــز فيــه كلَّ يــوم. مــن حيــث األمــر الــذي يجــُب أن تركِّ

ــد يف الصعــود كملــٍك وكاهــٍن . 2 ــل يف حقيقــة أنَّ املســيح قــد متجَّ ُخــْذ وقتــَك اليــوم يف التأمُّ

عظيــم، ومــا يعنيــه هــذا بالنســبة لــَك كمؤمــٍن باملســيح.
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العودة

المقدِّمة:

عنــد صعــود املســيح، َوَعــَد تالميــَذہ بأنَّــه ســيأيت مــرًَّة أخــرى، وظــلَّ مجــيُء املســيح الثــاين هــو 

رجــاُء الكنيســة املبــارك منــذ ذلــك الحــن. وكان املجــيُء الثــاين أيًضــا مصــدَر جــدٍل كبــريٍ. يف 

هــذه املحــارضة، يــرشُح د. ســرول بعــض الحقائــق األساســيَّة املتعلِّقــة باملجــيء الثــاين، بينــا 

ُد يف الوقــت نفســه بعــض املفاهيــم الخاطئــة الشــائعة. يبــدِّ

األهداُف التعليميَّة:

أن تكون قادًرا عى رشح طبيعة املجيء الثاين للمسيح.. 1

أن تكون قادًرا عى رشح طبيعة االرتداد الذي يسبُق املجيء الثاين.. 2

اْقِتباسات:

ــه ســيعود مــرًَّة  ــُن أنَّ ــا يهــون عندمــا نؤِم ــاب املســيح عنَّ ــزٍن ميكــن أن نتصــوَّرَہ لغي إنَّ كلَّ ُح

أخــرى. 

— جون كالفن

ُد أجســادنا حتَّــى نصــري  ُد بهــا املســيح أرواَحنــا، ويجــدِّ ــُر يف الطريقــة التــي يجــدِّ عندمــا نفكِّ

ــدة، وكيــف سيســتقبلنا عندمــا نخــرُ  ملالقاتــه يف الهــواء وكيــف ســيرِّرُنا  مثلــه بأجســاد ممجَّ

ــٍد؛  ــكٍل مجي ٍد بش ــدِّ ــٍم متج ــد يف عالَ ــه إىل األب ــكُن مع ــف سنس ــرية، وكي ــة األخ يف الدينون

وعندمــا نفكِّــُر، باإلضافــة إىل كلِّ هــذا، يف حقيقــة أنَّنــا مل نســتحقَّ شــيئًا مــن هــذا املجــد، وأن 
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ه هــو فقــط اللعنــة األبديَّــة، فعندئــٍذ، ســُنِعدُّ أنفســنا جميًعــا بنعمتــه ملقابلتــه  مــا نســتحقُّ

يف مجيئــه!

— ويليام هندريكسن

الخطوُط العريضُة للُمحاَضَرة:

مة: أوَّاًل. املقدِّ

ستكون َعْودُة املسيح يف نهاية األزمنة عالمًة عى تحقيق ُملِْكه.أ. 

طوال قروٍن أشارِت الكنيسُة إىل عودة يسوع عى أنَّها الرجاء املبارك.ب. 

ــُم عنــه العهــُد الجديــد إىل تلــك الوعــود التــي قطَعهــا ت.  يشــرُي مصطلــح »الرجــاء« الــذي يتكلَّ

ــًدا حتــًا. ــُه، والتــي يبــدو تتميمهــا مؤكَّ الل

ثانيًا. االختطاف:

ى »االختطاف«.أ.  ُث بولُس عن املجيء الثاين وعاَّ يُسمَّ يف 1 تسالونيك ٤: 1٣-1٨، يتحدَّ

يسن إيَّاه يف الهواء.ب.  يُشاُر باالختطاف إىل مجيء يسوع ومالقاِة القدِّ

ستكون عودُة يسوع منظورًة، وسوف يعوُد بالجسد وبانتصاٍر.ت. 

يَُعلُِّم أعال الرسل 1: 11 أنَّه سيعود كا ذهَب -بشكٍل مريئٍّ وبالجسد.ث. 

إنَّ النظــرة التدبرييَّــة الشــائعة املعروفــة باســم »مــا قبــل الضيقــة« قائــٌة عــى ســوء فهــٍم كبــريٍ  . 

لتعاليــم الرســول بولــس. 

ثالثًا. العودة بانتصاٍر:

ــدى أ.  ــا يف الهــواء ليــس االبتعــاد، بــل مالقــاة يســوع ل ــام املــوىت ومــن اختطافن الهــدُف مــن قي

ــه.  عودت

يرفُعنا يسوع لنشاركَه بعودته االنتصاريَّة.ب. 

يف العصــور القدميــة، عندمــا يعــوُد امللــُك املُنتــرِصُ إىل رومــا، كانــت الجاهــرُي تخــرُ  ملقابلتــه ت. 

ومرافقتــه إىل املدينــة.

ــن، لكــنَّ الرســول بولــس ث.  كان أهــُل تســالونيك قلقــن بشــأن مــا ســيحدُث ألحبَّائهــم الراقدي

ــْن ســيقوُم.  ــُد لهــم أنَّهــم أوَُّل َم يؤكِّ
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رابًعا. االرتداُد الكبري:

ُح بولس بعض املفاهيم الخاطئة عن مجيء املسيح. أ.  يف 2 تسالونيك 2، يصحِّ

يخرُهم عن بعض األشياء التي يجُب أن تحدَث قبل أن يأيتَ املسيُح مرًَّة أخرى.ب. 

قبل أن يأيتَ املسيُح، ال بدَّ من أن يحدَث االرتداُد الكبري.ت. 

يُنَسُب االرتداُد إىل األشخاص الذي أعلنوا إميانهم باملسيح ثّم ابتعدوا عن حقِّ اإلنجيل.ث. 

مــون اعــراَف  .  ال ميكــن أن يحــدث هــذا للمؤمنــن الحقيقيِّــن، ولكــن فقــط ألولئــك الذيــن يقدِّ

إميــاٍن مزيَّــف.

خامًسا. ضدَّ املسيح:

يضيُف بولس أيًضا إىل رضورة أن يُستعلََن إنساُن الخطيَّة.أ. 

يه عادًة ضدَّ املسيح.ب.  يَِصُف بولُس ما نسمِّ

إن ضــدَّ املســيح ليــس مجــرَّد خصــٍم للمســيح، لكنَّــه يســعى إىل اغتصــاِب مركــِز املســيح، لــك ت. 

يحــلَّ محــلَّ املســيح.

يُعتَقُد عادًة أنَّ ضدَّ املسيح سيكون شخًصا موجوًدا يف العامل الدينّي.ث. 

يوجُد العديُد من أضداد املسيح بأحرٍف صغريٍة. . 

كلُّ هذا يقوُد إىل ذروة ضدَّ املسيح الذي بأحرف كبرية، الذي يأيت يف النهاية. ح. 

سيُباُد ضدُّ املسيح عند مجيء املسيح.  . 

نحن ال نرقَُّب املجيء الثاين للمسيح إالَّ بعد االرتداد ومجيء ضدِّ املسيح.د. 

أسئلٌة للدراسة:

اقــرأْ أعــال الرســل 1: 11. مــاذا ميكُننــا أْن نتعلَّــَم عــن طبيعــة املجــيء الثــاين للمســيح مــن . 1

؟ ــذا النصِّ ه

ــُق باملجــيء الثــاين يف 1 تســالونيك ٤: 1٣-1٨. . 2 َة أحــداٍث تتعلَّ ــُس عــدَّ ــُف الرســوُل بول يَِص

يف اآليــة 1٤، يعــزِّي الرســول بولــس أهــل تســالونيك بإخبارهــم أنَّ يســوع ســيُْحِرُ معــه 

الذيــن رقــدوا )أي ماتــوا(. كيــف ســيفعُل يســوع ذلــك بحســب اآليــة 1٦؟
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كيف تساهُم 1 كورنثوس 1٥: ٥1-٥2 يف فَْهِمنا ملا يحدُث يف املجيء الثاين؟. ٣

أسئلٌة للمناقشة:

يعتقــُد العديــد مــن املســيحيِّن منــذ القــرون األوىل للكنيســة حتَّــى يومنــا هــذا أنَّهــم . 1

ــاين للمســيح. هــل هــذا ممكــن؟ ملــاذا؟ مــا  ــد توقيــت املجــيء الث يســتطيعون تحدي

ــخ ذوي  ــي التاري ــبب واضِع ــاًل( بس ــدَث قب ــا ح ــدُث )وم ــد يح ــذي ق ــرر ال ــوع ال ن

ــا الحســنة؟ النواي

هــل يعيــُش معظــم املســيحيِّن يف دائرتــَك ويترصَّفــون كــا لــو كانــوا يؤمنــون حًقــا مبجــيء . 2

ــة التــي ميكنــَك تقدميهــا إلثبــات إجابتــَك؟ املســيح الثــاين؟ مــا هــي األمثلــة العامَّ

ــة . ٣ ــة العامَّ ــاين للمســيح والقيام ــا باملجــيء املســتقبي الث ــِت الكنيســُة بإميانه ــا اعرف لطامل

ــة.  ــان القومي ــرارت اإلمي ــن وإق ــة يف كلِّ قوان ــد مندرج ــذه العقائ ــرية. ه ــة األخ والدينون

د  ــة عــى املســتوى نفســه الــذي يحــدِّ هــل ينبغــي وضــُع وجهــة نظــٍر معيَّنــٍة عــن األلفيَّ

ــاذا؟ ــة؟ مل ــدة والرشك العقي

تطبيق:

ــعيًدا . 1 ــا س ــوقًا وتوقًُّع ــن ش ــوب اآلخري ــَك وقل ــَد يف قلب ــه لتزي ــَك فعلُ ــا ميكن ــر يف م فكِّ

ــوع. ــودة يس لع

إذا جاء املسيُح اآلن، فهل ستخجُل؟ ما الذي عليَك أن تفعلَه حتَّى ال تخجل؟. 2


